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ABSTRACT: In ons huidige denken over het recht dient er een evenwicht 

gevonden te worden tussen twee functies die het recht moet vervullen. Aan de 

ene kant moet het recht een geordende en stabiele maatschappij  realiseren 

maar aan de andere kant moeten veranderende (morele) wereldbeelden 

geïncorporeerd kunnen worden in de rechtsorde. Deze noodzaak van morele 

emancipatie brengt vormen van instabiliteit met zich mee. Wil het recht beide 

functies vervullen dan dient er tussen beide functies een legitiem evenwicht 

gevonden te worden. 

Zowel Habermas als Honneth presenteren met hun kritische theorieën een 

legitimatie van dat evenwicht. Habermas zoekt de legitimiteit in een algemene 

consensus op basis van goede redenen. Honneth zoekt de mogelijkheid van 

morele emancipatie in vormen van disrespect. De vraag is daarmee of beide 

theorieën daarbij wel eer doen aan de stabiliserende functie die het recht heeft 

en of hun theorieën die functie van stabiliteit wel kunnen vervullen.  

Inleiding : tussen macht en moraal 

Er heerst nog altijd een klassieke spanning in de functie die het recht zou 

moeten vervullen. Het recht dient een bepaalde mate van stabiliteit te 

realiseren in de maatschappij. Het gevolg is echter dat als je het primaat van 

het recht bij realisatie van stabiliteit legt, je de legitimiteit laat afhangen van de 

legaliteit. Met andere woorden, het uitoefenen van de macht om de benodigde 

stabiliteit te krijgen, is tevens de legitimatie van die macht op zich. Een 

voorbeeld van dit rechtspositivistische gedachtegoed is Hobbes; hij stelt een 

absoluut machtige soeverein in om aan de instabiele nare, brute en korte 

natuurtoestand te ontkomen. De egoïstische mens vervalt in een oorlog van 

allen tegen allen als ze geen sociaal contract sluiten. Waarden als vrijheid en 

moraliteit worden ondergeschikt gemaakt aan de orde en stabiliteit van de 
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maatschappij om levensbehoud te kunnen garanderen.1  

Het recht en de machtuitoefening ervan realiseert het ordelijk verloop van de 

samenleving dat de absolute prioriteit heeft, stabiliteit is zo belangrijk dat je 

ook aan onrechtvaardig recht moet gehoorzamen, een chaotisch samenleving 

is nog erger dan een onrechtvaardige samenleving.2   

Dat het recht een stabiliserende functie vervult, is niet te ontkennen, de vraag 

is echter in hoeverre het primaat moet liggen bij stabiliteit. Hobbes’ theorie is 

wellicht wel de sterkste garantie voor een stabiele, voorspelbare en geordende 

maatschappij. Er zit toch ook een keerzijde aan dit absoluut vastklampen aan 

stabiliteit. Voor Hobbes hebben moreel onaanvaardbare wetten absolute 

juridische geldigheid omdat bij hem de vragen: wat eist het recht en wat eist de 

moraal samenvallen. Er is namelijk maar een morele reden (zelfbehoud) om 

recht ongeacht de inhoud te gehoorzamen.3  

Problematisch lijkt echter dat een veranderend wereldbeeld – zoals 

bijvoorbeeld die van de Verlichting waarin de mens als autonoom subject met 

de bijbehorende morele waarden van vrijheid en gelijkheid – onmogelijk 

ingepast kan worden in een Hobbesiaans gedachtegoed.  

De verwerpelijke kant van Hobbes’ conclusie is dat het recht één fundamentele 

functie heeft – namelijk die van een stabiele maatschappij. Hiermee wordt elke 

vorm van morele emancipatie4 ten koste van die stabiliteit uitgesloten. Met het 

samenvallen van de vragen wat het recht eist en wat de moraal eist, is iedere 

vorm van normatieve morele ontwikkeling lam gelegd. Een bredere moraal dan 

                                                           
1
 “Recht dient als zodanig alleen ‘orde’, het voorkomen van een oorlog van allen tegen allen. Inhoudelijk is het 

recht aan geen enkele waarde gebonden” in Maris, C.W. en Jacobs, F.C.L.M. Recht, orde en vrijheid : een 
historische inleiding in de rechtsfilosofie. Groningen.: Wolters-Noordhoff, 1997. p.127 
2
 Maris, “Recht, Orde en Vrijheid,” p.10 

3
 Maris, “Recht, Orde en Vrijheid,” p.127 

4
 Met morele emancipatie bedoel ik de mogelijkheid van ontwikkeling in de moreel opzicht. Het boek Recht, 

Orde en Vrijheid ziet bijvoorbeeld de Franse revolutie met haar beginselen van vrijheid, gelijkheid en 
broederschap als morele emancipatie. Maris, “Recht, Orde en Vrijheid,” P.211 
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die van zelfbehoud is niet te rechtvaardigen, hetgeen een uiterst smalle moraal 

oplevert. Als resultaat, een onwrikbare en rigide model voor levensbehoud dat 

de ontwikkeling van ideeën over moraliteit en rechtvaardigheid  onmogelijk 

maakt te integreren in het recht.  

Tegenstanders van het positivistische gedachtegoed claimen dat deze 

instrumentele rationaliteit en het koppelen van legaliteit aan legitimiteit te kort 

doet aan ons begrip van recht. Recht is meer dan enkel de realisatie van 

stabiliteit omdat recht als pure machtuitoefening niet het benodigde 

normatieve zelfbegrip van autonomie, vrijheid en gelijkheid kan opleveren bij 

de sociale actoren van de samenleving.5 Er moet altijd de mogelijkheid zijn van 

morele emancipatie in het recht. De noodzaak van dit normatieve zelfbegrip 

vindt zijn oorsprong bij natuurrecht denkers als Kant en sociaal contract 

denkers als Rousseau.  

Volgens Rousseau kan macht om de macht nooit een gerechtvaardigde 

stabilisator voor intersubjectiviteit zijn. Wijken voor brute macht is een daad 

van nood, niet van wil; het is hoogstens een daad  van voorzichtigheid. In welke 

zin zal dat ooit een plicht kunnen zijn?”6 Daarom kan de brute macht van de 

soeverein nooit legitiem de wet opleggen. Het wordt daarentegen pas een 

plicht als het volk zichzelf die wet oplegt. Er wordt een hypothetisch sociaal 

contract opgesteld onder alle burgers waarbij men op basis van het principe 

van ‘de algemene wil’, zichzelf de wet oplegt. 7 Slechts dit sociale contract en de 

noodzaak tot zelfwetgeving realiseert zowel een stabiele, als een rechtvaardige 

samenleving.  

                                                           
5
 Baynes, Kenneth. “Democracy and the Rechtsstaat: Habermas’s Faktizität und Geltung.” In The Cambridge 

Companion to Habermas. Edited by White. S.K, 201-232. Cambridge.: Cambridge University Press, 1995. P.203 
6
 Rousseau. J. Het maatschappelijk verdrag : of Beginselen der Staatsinrichting, vertaald door S. van den Braak 

en G. van Roermund. Amsterdam.: Boom, 2008. P.49 
7
 “Ieder van ons brengt zijn persoon en heel zijn kunnen in onder de hoogste leiding van de algemene wil; en 

gezamenlijk nemen wij ieder lid op als onscheidbaar deel van het geheel.” (Rousseau. Het maatschappelijk 
verdrag. P.57). 
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De invloed van Rousseau op Kant is dan ook overduidelijk aanwezig. We zien 

zowel dat enkel de (goede) wil kan leiden tot een plicht alsmede de noodzaak 

voor de mens om zichzelf de wet op te leggen. De kern ligt in Kant’s concept 

van de mens als autonoom wezen. Dit heeft twee cruciale consequenties. Ten 

eerste moet de mens naar eigen inzicht zijn leven kunnen inrichten, het 

beginsel van vrijheid en gelijkheid constitueert de mens als drager van rechten. 

Het positieve recht moet deze waarborging van vrijheid en gelijkheid tussen 

subjecten realiseren. Aan de andere kant zorgt dit concept van autonomie 

ervoor dat we onszelf als zelfbeschikkend wezen de wet moeten opleggen. 

Slechts zelfwetgeving zorgt voor zijn absolute geldigheid (legitimatie) van het 

recht. Voor Kant is een geordende gemeenschap waarin de mensen hun 

doeleinde kunnen verwezenlijken van categorisch belang. De ethiek kan echter 

alleen bepalen hoe een goede en rechtvaardige samenleving eruit zou moet 

zien. De constitutieve rol voor een ordelijk verloop van de samenleving is 

daarmee ook weg gelegd voor het recht die – in tegenstelling tot de moraal – 

de plicht juridisch kan afdwingen.8 Het recht zorgt daarvoor met het omzetten 

van de ethische plicht in een juridische plicht voor een verlichting van de 

morele last bij het subject. De juridische plichten realiseren daarmee de 

benodigde stabiliteit in de maatschappij die de vrij- en gelijkheden van 

subjecten in de maatschappij waarborgen. Het positieve recht vind daarmee 

zijn legitimiteit in het feit dat het een rechtstreeks uitvloeisel van zijn ethiek is. 

De maximes van de categorisch imperatief worden afgedwongen met behulp 

van sancties en handhaving. De morele plichten, die een geordende en leefbare 

samenleving mogelijk maken, worden aan de burger opgelegd.9 

                                                           
8
 Maris, “Recht, Orde en Vrijheid,” p.199 

9
 Ibid. 
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Bij Kant zien we stabiliteit en morele emancipatie hand in hand gaan doordat 

het positieve recht een uitvloeisel is van de morele wet, echter is dit 

metafysische wereldbeeld in de moderne tijd achterhaald. Na de Verlichting is 

de filosofie beheerst geweest door het empirische kennisideaal, ontleend aan 

de natuurwetenschap.10 Dit ideaal baseert zich op doelloze en oorzakelijke 

processen waarbij het aan de wetenschapper (mens) is om die verschijnselen 

enkel te constateren. We kunnen  uit de empirische wereld geen normen te 

leiden. Dit maakt het dat normen zijn niet meer iets objectiefs waarneembaars 

maar opvattingen van het subject zijn, daarmee is het aan de mens om 

waarden in de wereld te leggen.11 Dit subjectivisme heeft een fragmentatie van 

de maatschappij als gevolg gehad, er is een pluriforme wereld met vele 

verschillende geloofsovertuigingen ontstaan die niet gebaseerd is op een 

universele of gedeelde moraal. Hiermee zien we de spanning in het recht aan 

het licht komen; aan de ene kant moet het recht stabiliteit in de maatschappij 

realiseren en aan de andere kant moet in de huidige pluriforme wereld de 

mogelijkheid van morele emancipatie gewaarborgd zijn. De geldigheid van het 

positieve recht kan bevraagd worden op basis van de pluriforme en 

veranderende morele opvattingen in de maatschappij. Daarmee verliest het 

zijn absolute autoriteit en moet het meer bieden dan enkel stabiliteit. Er dient 

een legitieme rechtsorde gerealiseerd te worden die zowel de mogelijkheid tot 

morele emancipatie waarborgt alsmede de benodigde stabiliteit in 

maatschappij realiseert. Er moet een evenwicht gezocht worden in het 

realiseren van stabiliteit van het recht, alsmede de mogelijkheid van morele 

emancipatie; On the one hand, legal rights and status must provide something 

like a stable social environment in which persons can form their own identities 

as members of different traditions and can strategically pursue their own 

                                                           
10

 Maris, “Recht, Orde en Vrijheid,” P.356 
11

 Maris, “Recht, Orde en Vrijheid,” P.276 
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interests as individuals; on the other hand, these laws must issue from a 

discursive process that makes them rationally acceptable for persons oriented 

toward reaching an understanding on the basis of validity claims.”12  

Habermas denkt voor die spanning in zijn boek Between Facts and Norms een 

oplossing gevonden te hebben. In zijn theorie vervangt zijn democratisch 

principe Kant’s metafysica voor de realisatie en legalisatie van het recht. Dit 

principe krijgt zijn legitimiteit doordat het gebaseerd is op zijn theorie van 

‘communicative action’.13 Volgens die theorie heeft het rationele discours een 

telos, namelijk het bereiken van overeenkomstig begrip (verständigung) tussen 

sociale actoren. In taal zit die mogelijkheid tot het verkrijgen van een 

overeenkomstig begrip. Dit proces en daarmee inherent in het discours 

[communicatie] zit een consensus creërende kracht tussen competente 

sprekers van die taal.14 Uiteindelijk zit daarmee in taal dan ook ons begrip van 

geldigheid; With speech acts, criticizable validity claims are raised that have 

built-in orientation toward intersubjective recognition. A speech-act offer gains 

a binding and bonding force in that the speaker, in raising a validity claim, 

issues a credible warranty that he would be able to redeem this claim with the 

right sort of reasons, if required.”15 De geldigheid van de moderne rechtstaat 

zit dan ook in de mogelijkheid van het rationele discours en de intersubjectieve 

consensus die daar uit voort komt. Een legitieme rechtstaat dient het rationele 

discours te waarborgen omdat de geldigheid van rechtsnormen daaruit 

ontspringen. Hiermee realiseert Habermas zowel de legalisatie van de moderne 

rechtsstaat alsmede een kritisch moment voor morele emancipatie. Vormen 

van instabiliteit vinden zijn legitimiteit in het feit dat alles ten alle tijden 

                                                           
12

 Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms : Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, 
translated by William Rehg. Cambrigde.: Polity Press, 1997P.xix 
13

 Habermas, “Between Facts and Norms.” P.448 
14

 Habermas, Jürgen. Actions, Speech Acts, Linguistically Mediated Interactions, and the Lifeworld. In “On the 
Pragmatics of Communication.” Edited by Maeve Cooke, 215-256. Cambridge.: MIT Press, 1998. p.221 
15

 Habermas, “Actions, Speech Acts, and the Lifeworld.” p.222 
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blootgesteld moet kunnen worden aan kritiek door middel van het rationele 

discours. Morele emancipatie uitspringt uit de consensus creërende kracht van 

taal die nieuwe normen geldig kunnen maken.  

Echter lijkt er ook een keerzijde aan Habermas’ theorie te zitten. De vraag rijst 

of Habermas’ theorie wel de benodigde stabiliteit in het recht realiseert? 

Daarnaast richt Habermas door zich enkel op het linguistieke aspect van de 

mens, niet-talige onderdelen zoals gevoelens lijkt hij niet mee te nemen. 

Volgens Honneth mist Habermas daarmee een essentieel onderdeel; volgens 

hem komt de motivationele drang van het discours uit gevoelens voort. 

Honneth biedt met zijn theorie van erkenning een katalysator voor het 

rationele discours die de aanzet vormt tot morele emancipatie. Voor het 

benodigde normatieve zelfbegrip van actoren zijn drie vormen van erkenning 

nodig; deze realiseren uiteindelijk het autonome subject. Honneth formuleert 

uiteindelijk een negatieve theorie; in vormen van disrespect wordt de identiteit 

van de persoon aangetast hetgeen een strijd voor erkenning oplevert, deze 

strijd van erkenning zoekende subject presenteert hij als de morele katalysator 

van het discours.  

De vraag is echter of Honneth’s theorie wel de benodigde stabiliteit in de 

maatschappij realiseert. Hij zegt namelijk weinig over de bron van vormen van 

disrespect en de legitimiteit van het niet-erkent zijn. Hierdoor kan hij aan 

gevoelens van disrespect geen enkele normatieve richting geven, ieder gevoel 

van disrespect lijkt een acceptabele motivatie voor een strijd tot erkenning te 

zijn. Laat je door niets over de legitimiteit van gevoelens van disrespect te 

zeggen hiermee niet te veel over aan de willekeur van die gevoelens?  

Met deze theorieën en hun problematiek is mijn onderzoeksvraag dan ook; hoe 

kunnen we een legitiem evenwicht vinden in het recht die de mogelijkheid van 

morele emancipatie openhoud alsmede de benodigde stabiliteit in de 
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maatschappij realiseert? En bieden Honneth en Habermas met hun kritische 

theorieën daar een oplossing voor? 

Met deze interessant en ingewikkelde vragen rest het mij nog om mijn intenties 

duidelijk te maken. Het is niet mijn doelstelling om een sluitende conclusie of 

oplossing te bieden voor deze spanning in het recht noch om een synthese van 

theorieën te maken. Ik wil enkel laten zien hoe diep die spanning tussen 

stabiliteit en morele emancipatie ingebed zit in ons huidige denken over het 

recht en de complexiteit die deze spanning met zich meebrengt aan het licht 

brengen. Mijn hoop is daarmee een beter begrip tussen de samenhang van 

begrippen als recht, orde en vrijheid te realiseren. Mijn onderzoek zal verlopen 

door in hoofdstuk één de klassieke spanning in het recht uiteen te zetten. 

Hoofdstuk twee zal Habermas’ kritische theorie behandelen om vervolgens in 

hoofdstuk drie te onderzoeken of Habermas’ theorie de benodigde stabiliteit in 

de maatschappij realiseert. Hoofdstuk vier en vijf zullen betrekking hebben op 

Honneth, het eerste zal Honneth’s kritische theorie uiteen zetten waarbij er in 

het vijfde hoofdstuk een kritische kijk ten aanzien van de  realisatie van 

stabiliteit zal zijn. Het afsluitende hoofdstuk zes is een conclusie.      

 

1. De klassieke spanning in het recht.  

De klassieke spanning is die tussen het factieve positieve recht en de 

legitimiteit van het opgelegde positieve recht. De legitimiteit van het recht kan 

niet sec afhankelijk zijn van de legaliteit ervan. Echter kan Kant’s legitimatie van 

het recht aan de hand van zijn transcendentale morele wet in ons huidige 

denken ook niet meer de legitimiteit van het factieve positieve recht bieden. 

Ondanks dat is zijn gedachtegoed van legitimiteit aan de hand van een 

normatief zelfbegrip wel overeind gebleven. De mens als autonoom wezen 

moet zichzelf de wet op leggen. De liberalistische rechtvaardigheidsidealen van 
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de mens als een vrij en gelijk wezen dienen gewaarborgd te worden. Aan de 

andere kant is er ondanks het vrijheidsideaal een bepaalde noodzaak tot orde 

en stabiliteit in de maatschappij die slechts gerealiseerd kan worden door 

normoplegging in de vorm van het positieve recht. Ondanks de noodzaak voor 

stabiliteit is ons Kantiaanse normatieve zelfbegrip in de huidige maatschappij 

van primair belang. Rawls drukt dat krachtig uit door zijn boek A Theory of 

Justice te beginnen met de zin; “Justice is the virtue of social institutions, as 

truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must 

be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter 

how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are 

unjust. Each person possesses an inviolability founded on justice that even the 

welfare of society as a whole cannot override.”16  

Wat we zien is dat de legitimiteit niet meer sec afhankelijk is van de legaliteit 

van het recht, en dat de vraag; wat de moraal eist niet meer overeenkomt met 

‘wat het recht eist’. Het recht eist stabiliteit maar de moraal eist dat wetten 

veranderd moeten kunnen worden in geval van onrechtvaardigheid (als het 

niet strookt met ons normatieve zelfbegrip). Deze spanning wordt uitgewerkt 

in Between Facts and Norms, de wrijving tussen het positieve recht (feiten) 

voor stabiliteit en de legitimatie (normen) ervan. Doordat beide vragen niet 

meer samenvallen door pure machtsuitoefening zoals bij Hobbes, heeft het 

recht zijn absolute autoriteit verloren om vormen van morele emancipatie te 

kunnen integreren. Volgens Habermas kan de moderne wetgeving zijn 

stabiliserende functie echter wel vervullen als er een intern perspectief onder 

de burgers heerst.17 Dit interne perspectief stamt uit Hart’s gedachtegoed 

beschreven in The Concept of Law waarbij de meerderheid van de burgers de 

                                                           
16

 Rawls, John. A theory of Justice : Revised Edition. Harvard.: Harvard University Press, 1999. P.3 
17

 “In modern societies as well, the law can fulfill the function of stabilizing behavioral expectations only if it 
preserves an internal connection with the socially integrating force of communicative action.” (Habermas, 
“Between Facts and Norms.” P.84). 
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rechtsregels zien als een standaard die gevolgd zou moeten worden.18 Dit ‘zou 

moeten worden’ impliceert een ‘ought’ op basis van meer dan slechts een 

angst voor sancties. 

Problematisch is echter dat dit interne perspectief en de legitimiteit van het 

recht als antwoord op de vraag ‘wat de moraal eist’ in overeenstemming 

gebracht moet worden met de pluralistische opvattingen van de burgers in de 

maatschappij. Tendensen van onder andere secularisatie en individualisatie 

zorgen voor een grote pluraliteit in de samenleving en maakt het vinden van 

een algemeen geaccepteerd antwoord op de vraag wat de moraal eist complex. 

Die vraag kan namelijk in steeds mindere mate beantwoord worden op basis 

van een gedeelde levenswereld [lifeworld].19 Er is een afname van gedeelde 

achtergrond aannames in alledaagse interactie alsmede dat er onder de 

burgers steeds minder overeenkomstige culturele gebruiken zoals bijvoorbeeld 

sociale klasse en religie zijn. Deze fragmentatie in de maatschappij maakt de 

spanning tussen recht en de legitimatie enkel groter. Een complex probleem 

dat Rawls probeert op te lossen met behulp van zijn overlapping consensus. 

Echter deze oplossing is volgens Habermas niet adequaat doordat de 

uiteindelijke inhoud van deze algemeen gedeelde consensus niet voortkomt uit 

de heersende politieke cultuur en publieke sfeer. Het doet geen eer aan de 

maatschappelijke praktijk en de manier waarop burgers tot overeenstemming 

komen maar stoelt op een hypothetisch gedachte experiment.20 Habermas 

denkt in Between Facts and Norms een kritische theorie geformuleerd te 

hebben die ondanks deze spanning wel een vorm van zowel legitimiteit als 

stabiliteit garandeert.  

                                                           
18

 Habermas, “Between Facts and Norms.” P.xi 
19

 “Pluralization and disenchantment undermine the ways in which communities can stabilize themselves 
against shared backgrounds and authorities that removed certain issues and assumptions from challenge.” 
(Habermas, Between Facts and Norms” P.xvii). 
20

 Habermas, “Between Facts and Norms” P.59 
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2. Habermas theorie van communicative action en de democratische 

rechtstaat. 

Legitimiteit en stabiliteit ontspringt bij Habermas vanuit zijn 

rechtvaardigingstheorie van de democratische rechtstaat. Deze komt sterk 

overeen met Kant’s idee over rechtsfilosofie; “The aim *…+ was to explain why 

human rights and the principle of popular sovereignty still constitute the sole 

ideas that can justify modern law.”21 We zien hier de twee elementen van Kant 

die Habermas in zijn theorie wil verwerken, ten eerste is de rechtsorde er om 

individuele rechten van mensen (vrijheid en gelijkheid) te waarborgen. Het 

recht is er om de beperking van ieder zijn vrijheid in overeenstemming te 

brengen met de vrijheid van iedereen.22 Ten tweede zorgt het principe van 

populaire soevereiniteit voor de benodigde zelfwetgeving. De noodzaak voor 

zelfwetgeving ligt in de legitimiteit ervan. Habermas’ notie van legitimiteit komt 

sterk overeen met Kant’s concept van legitimiteit. Zoals al eerder gezegd is bij 

Kant het recht legitiem omdat het ontspringt uit de praktische rede die een 

universele rationele acceptatie realiseert. Hoewel dit metafysische raamwerk 

van de praktische rede niet meer valide is wil Habermas wel de rationele 

consensus als legitimatie van het positieve recht zien.23 Hij vervangt bij de 

vraag ‘wat de moraal eist’ Kant’s metafysica met zijn discours principe 

ontsprongen uit zijn theorie van ‘communicative action’, een theorie zonder 

metafysische pretenties en moralistische over-simplificaties.24 Het probleem is 

dat de vraag wat de moraal eist wellicht nooit, maar in de huidige pluralistische 

samenleving zeker niet, beantwoord kan worden op basis van metafysische 

                                                           
21

 Habermas, “Between Facts and Norms” P.99 
22

 Maris, “Recht, Orde en Vrijheid,” P.200 
23

 “Nonetheless, Kant’s appeal to rational consensus as a regulative ideal captures an important part of the 
tension in law.” (Habermas, “Between Facts and Norms” P.xii). 
24

 Habermas, “Between Facts and Norms” P.xii 
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claims van de rede. De pluralisering van de maatschappij heeft voor de afbreuk 

van een gedeelde levenswereld gezorgd die als basis zou kunnen dienen voor 

een consensus. Habermas wil met zijn theorie van communicative action 

daarom ook een ‘postmetafysische’ benadering geven, niet gebaseerd op basis 

van een gedeelde achtergrond maar wel met behoud van rationele claims. Een 

algemeen moreel discours principe gebaseerd op de communicatieve aard van 

de mens; “Only those action norms are valid to which all those possibly 

affected could agree as participants in rational discourses.”25   

 

Volgens Habermas ligt de basis van dit rationeel moreel principe in ons 

taalgebruik. Communicatie is niet te reduceren tot enkel iemand iets laten 

geloven, het bezit de mogelijkheidsvoorwaarde om wederkerig begrip [mutual 

unterstanding] te realiseren.26 Daarmee onderscheid taal zich op twee 

manieren van niet-talige activiteiten; “First, that the former [speech-acts] are 

self-interpreting actions with reflective structure; and second, that they are 

directed toward illocutionary goals that cannot have a status of a purpose to be 

achieved in an innerworldly way, cannot be realized without the freely given 

cooperation and agreement of an addressee, and can be explained only with 

recourse to the concept of reaching understanding that is inherent in the 

linguistic medium itself.”27 Dit maakt het mogelijke de actiecoördinatie tussen 

subjecten op een rationele manier te sturen. De rationaliteit van communicatie 

zit in de interne relatie tussen de betekenis van een propositie en de geldigheid 

ervan, een uitspraak [speech-act] berust op het feit dat je goede redenen hebt 

voor die uitspraak; “Speech acts involve “validity‐claims”: Performing a speech-

act involves committing oneself to the possibility of providing good reasons for 
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it (justification).”28 Taal pretendeert met die actiecoördinatie geen objectiviteit 

in metafysische zin te claimen, het gaat bij betekenis om intersubjectieve 

geldigheid, de acceptatie tussen subjecten over de geldigheid van proposities. 

Geldigheid is een pragmatische notie waarbij de hoorder van een propositie 

een houding van ja (geldig) of nee (ongeldig) kan aannemen.29 Competente 

sprekers weten dat ze hun interactie moeten baseren op basis van 

geldigheidsclaims die de hoorder zal accepteren of indien nodig, kan 

weerleggen met goede redenen.30 Met die intersubjectiviteit berust de 

geldigheid niet meer op theoretische noties van waarheid maar op basis van 

rationele acceptatie van de communicerende subjecten, in die zin is de 

mogelijkheid tot het bevragen van iedere geldigheidsclaim aan de hand van 

goede redenen open. In dit discours principe waarbij de geldigheid van 

actienormen altijd ligt in rationele communicatie, zit Habermas’ kritische 

moment. De discussie moet open blijven staan en normen moeten kunnen 

veranderen in het licht van (goede) argumenten.  

Belangrijk is dat volgens Habermas waarheid daarmee niet gereduceerd wordt 

tot ‘slechts’ intersubjectieve geldigheid. Het begrijpen van de betekenis van 

een taalkundige expressie kan niet geïsoleerd worden van de vraag in welke 

context de expressie geaccepteerd is als geldig.31 Onze zoektocht naar 

waarheid is gebaseerd op de geldige overeenkomsten gecreëerd op basis van 

onze dagelijkse omgangstaal. Het is in die zin context afhankelijk dat begrip van 

de wereld aangepast kan worden op basis van nieuwe overtuigingen. 

Habermas hangt een formele-pragmatische theorie van betekenis aan die 

claimt dat; “To understand an expression is to know how one can make use of 
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it in order to reach understanding with someone with regard to something.”32 

We handelen op basis van het idee dat uit onze talige overeenkomst ware 

kennis ontstaat of ten minste een goede manier is om over de wereld te 

denken. We zijn als actoren daarmee altijd gericht op noties van waarheid, taal 

is daarmee dus niet iets volledig subjectiefs dat onafhankelijk van onze 

werkelijkheid begrepen kan worden. Intersubjectieve geldigheid kan niet van 

de werkelijkheid los gelaten worden omdat het overeen moet komen met hoe 

we op dat moment over de werkelijkheid denken.  

 

Habermas oplossing voor de spanning tussen stabiliteit en de mogelijkheid tot 

morele emancipatie is uiteindelijk het integreren van het discours principe in 

de sociale orde. Het biedt de legitimatie van het positieve recht en de 

rechtstaat en is daarmee de basis voor het principe van populaire soevereiniteit 

en het concept van mensenrechten, de twee (Kantiaanse) ankerpunten van 

onze rechtvaardiging voor het rechtssysteem.33 Door het wegvallen van 

metafysische en religieuze morele principes vindt er een destabilisering van de 

maatschappij plaats, er is geen vanzelfsprekende algemene gedeelde morele 

traditie meer die als legitimiteittoets kan dienen.34 Omdat absolute waarheid 

niet meer het criterium is om onszelf te begrijpen, wil Habermas de geldigheid 

van huidige interpretaties over onszelf realiseren vanuit het discours principe. 

Door de afbreuk van een gedeelde leefwereld dient Habermas een liberaal 

principe van rechtvaardiging te hebben, of om in Rawls termen te spreken; 

“political, not metaphysical”.35 De spanning die ontstaat doordat er geen 

aanspraak gemaakt kan worden op dingen buiten de publieke sfeer van vrije en 
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gelijke mensen wil Habermas overbruggen door wetten die zijn ontstaan op 

basis van het discours principe; in modern societies, it might be bridge [die 

spanning] by law as the means by which communicative reasons generated in a 

process of discursive opinion formation and will formation are transformed 

into collective binding decisions.”36 

Het discours principe biedt deze stabiliteit doordat het niet de inhoudelijke 

morele principes constitueert, het realiseert een procedureel moreel principe; 

“Only those juridical statutes may claim legitimate validity that can meet with 

the agreement of all legal consociates in a discursive law-making process that 

in turn has been legally constituted.”37 Het komt overeen met ons huidige 

heersende morele gedachtegoed van vrije en gelijke mensen en biedt door zijn 

rationele procedure intersubjectieve geldigheid onder sociale actoren. Het 

discours principe is de basis voor de legitimatie van de democratische 

rechtstaat; “At the posttraditional level of justification, as we would say today, 

the only law that counts as legitimate is one that could be rationally accepted  

by all citizens in a discursive process of opinion- and will-formation.”38  

Dit rationele discours en het proces van opinion- and will-formation is 

Habermas manier om in de huidige pluriforme wereld stabiliteit te realiseren, 

het biedt het benodigde zelfbegrip en het bijhorende interne perspectief voor 

de acceptatie van het positieve recht onder sociale actoren.39 Het primaat ligt 

dus bij de procedure omdat met het feit van pluraliteit in de samenleving er 

geen absolute legitimatie gegeven kan worden op basis van de overtuigingen 

van sociale actoren. De intersubjectieve geldigheid moet altijd bevraagd 

kunnen worden in het actuele democratische discours; Consociates under law 
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must be able to examine whether a contested norm […]could meet with the 

agreement of all those possibly affected.”40 Hiermee denkt Habermas naast de 

integratie van een kritisch moment ten aanzien van morele emancipatie ook 

een fundamentelere vorm van stabiliteit te hebben gevonden dan een 

Hobbiaans instrumentalitisch gedachtegoed van stabiliteit door macht of geld. 

Het recht kan niet enkel begrepen worden als een man met een wapen; “Law 

must do more than simply meet the functional requirements of a complex 

society; it must also satisfy the precarious conditions of a social integration that 

ultimately takes place through the achievements of mutual understanding on 

the part of communicatively acting subject, that is, through the acceptability of 

validity claims.”41 Daarmee verdient het recht zijn legitimiteit en stabiliteit 

doordat de wetgevingsproces gebaseerd is op het principe van populaire 

soevereiniteit; Because this procedure [populaire soevereiniteit] can draw its 

legitimating force only from a process in which citizens reach an understanding 

about the rules for their living together. In modern societies as well, the law 

can fulfill the function of stabilizing behavioral expectations only if it preserves 

an internal connection with the socially integrating force of communicative 

action.”42 

Zoals we zagen realiseert Habermas’ discours principe daarmee zowel 

stabiliteit als destabiliteit in de maatschappij. De gedeelde consensus onder de 

burgers zorgt voor de legitimiteit en naleving van het positieve recht 

[stabiliteit], maar eveneens is het zijn kritische moment die de absolute 

autoriteit van het recht kan doen wankelen. Rechtsnormen kunnen in essentie 

altijd bevraagd en veranderd worden omdat ze zich niet baseren op 

waarheidsclaims maar op potentieel veranderlijke geldigheidsclaims. Een 
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rechtsnorm heeft pas geldigheid als de staat twee dingen kan waarborgen; ten 

eerste moet de staat voor gemiddelde naleving van de norm zorgen met indien 

nodig handhaving in de vorm van sancties (stabiliteit). Maar aan de andere kant 

is de geldigheid afhankelijk van het gegeven dat de staat garandeert dat de 

institutionele voorwaarden voor de legitimatie van de rechtsnorm op zijn minst 

bevraagd mogen worden.43 Met andere woorden er is een kritische moment in 

de theorie van Habermas die de mogelijkheid tot morele emancipatie en de 

daarbij horende instabiliteit legitimeert; “The democratic procedure for the 

production of law evidently forms the only postmetaphysical source of 

legitimacy. But what provides this procedure with its legitimating force? 

Discourse theory answers this question with a simple, and a first glance 

unlikely, answer: democratic procedure makes it possible for issues and 

contributions, information and reasons to float freely; it secures a discursive 

character for political will-formation.”44 

 

3. Habermas’ problematiek voor de realisatie van stabiliteit. 

Habermas’ theorie van communicative action levert een perspectief over hoe 

wij onze moderne tijd moeten begrijpen.45 Communicative reason moet voor 

een open en rationele discussie zorgen waarbij het beste argument ook als 

geldig geaccepteerd wordt. Het is het legitimerende aspect alsmede het 

kritische moment in de rechtsstaat. Op basis van open discours staat de 

maatschappij open voor verandering. De vraag is of Habermas hiermee niet de 

rationaliteit potentie van het discours overschat, denkt Habermas niet te 

romantische over de rationaliteit tussen actoren? In hoeverre krijgt het 

rationele discours gestalte in een moderne rechtstaat waar demagogie en 
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populisme eerder gewoonte dan uitzondering lijken te zijn. Habermas ontkent 

dit beeld van de moderne rechtstaat evenwel niet. Hij is niet naïef in die zin dat 

hij denkt dat het discours in de rechtstaat altijd rationeel is. Het gaat erom 

zoals Rehg in de inleiding van Between Facts and Norms zegt dat het idee van 

“deliberative democracy” gebaseerd is op het idee van burgerlijke participatie 

en dat het democratische proces tenminste een rationeel karakter heeft; “that 

voting, for example, should not simply aggregate given preferences but rather 

follow on a process of “thoughtfull interaction and opinion formulation” in 

which citizens become informed of the better arguments and more general 

interest.”46 De reden waarom Habermas de mogelijkheid van rationaliteit in het 

discours een kans geeft is omdat onze huidige cultuur – aan de hand van het 

achttiende-eeuwse Verlichtingsdenken een ‘rationalized lifeworld’ 

geconstitueerd heeft; “one in which actors consistently carry expectation that 

the various validity claims raised in speech are to be cognitively 

distinguished.”47 Daarmee claimt hij niet dat discours altijd gevoerd word op 

basis van communicative action maar dat de rationele potentie van het beste 

argument wel impliciet in onze culturele moderne tijd zit.48 Zijn punt is dat 

waar de rationele potentie van het discours gewaarborgd is, de daaruit 

voortvloeiende consensus stabiel is. Uiteindelijk rust de stabiliteit op de 

vooronderstelling van goeie redenen, dit betekent niet dat het proces puur 

rationeel is. Het punt is dat volgens Habermas irrationele besluitvorming altijd 

geconfronteerd kan worden met kritiek uit het rationele discours.49 In dat 

opzicht kun je zijn theorie beter zien in de vorm van een dubbele negatie dan 

als een positiefs geformuleerde theorie. Het feit dat de besluitvorming puur 

rationeel is geweest is gemakkelijk te verwerpen, echter claimt Habermas dat 
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onze huidige consensus in iedere geval niet, niet-rationeel is omdat rationele 

kritiek altijd mogelijk is. Zijn theorie laat de mogelijkheid van rationele kritiek 

altijd open ook al is er nog geen rationeel argument gepresenteerd. In dat 

opzicht ziet Habermas onder ogen dat de feitelijk rechtsorde in de westerse 

wereld niet aan zijn ideaal van communicatieve action voldoet en dat 

irrationaliteit vaak de bovenhand heeft.50 Maar het feit dat het procedurele 

rechtvaardigingsideaal van de rechtsorde een kritisch moment heeft die het 

rationele argument toelaat laat zien dat de rationele potentie van het discours 

ten minste gewaarborgd is. Het heeft op zijn minst een rationeel karakter.   

Volgens Habermas is het huidige politieke discours dus niet altijd volledig 

rationeel. Hij wil echter alleen de potentiële stabiliteit laten zien door de 

acceptatie van goede redenen en de bijkomende consensus. Echter is deze 

consensus wel stabiel? We zagen al – ook volgens Habermas51 – dat het aan de 

rechtsorde is om zowel stabiliteit als de mogelijkheid van morele emancipatie 

te waarborgen. Zijn oplossing daarvoor is communicative action omdat daarin 

de mogelijkheidsvoorwaarde zit om een wederkerig begrip te realiseren die de 

intersubjectieve geldigheid onder actoren realiseert. De vraag is echter of 

zoiets fragiels als een intersubjectieve geldige consensus stabiliteit in de 

maatschappij kan realiseren. Baynes zegt dat adequaat in The Cambridge 

Companion to Habermas: “For Habermas, it [communication] consists 

(paradigmatically) in reaching an understanding with someone about 

something, where “reaching an understanding” draws upon (unavoidable) 

suppositions constitutive for a weak and fragile (but nonetheless socially 

effective) form of mutual recognition.”52 Het is zo, dat in het licht van goede 
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redenen de consensus onder sociale actoren ieder moment kunnen 

veranderen. Dit roept de vraag op of deze fragiele consensus wel de benodigde 

stabiliteit bied in de maatschappij. Habermas’ deliberatieve politiek stoelt 

echter niet alleen op de rationale consensus tussen sociale actoren; “A 

deliberative practice of self-legislation can develop only in the interplay 

between, on the one hand, the parliamentary will-formation institutionalized in 

legal procedures and programmed to reach decisions and, on the other, 

political opinion-formation along informal channels of political 

communication.”53 De communicative power van sociale actoren zorgen voor 

het identificeren en interpreteren van sociale problemen in de maatschappij. 

Het is echter niet aan die sociale actoren om met de identificatie van die 

problemen deze ook gelijk te implementeren in de rechtsorde. Voor het 

behoud van stabiliteit formuleert Habermas ‘filters’ in zijn theorie om de 

consensus niet direct als legitimatie van het positieve recht te zien, dat blijft 

namelijk bij het politieke systeem liggen; “Decision-making responsibility, as 

well as the further “filtering” of reasons via more formal parliamentary 

procedures, remains the task of a strong public (e.g., the formally organized 

political system).54 Habermas procedurelistische kijk laat enkel het politieke 

systeem als optredend orgaan functioneren, alleen die heeft de mogelijkheid 

om veranderingen door te voeren. Het politieke systeem verdient zijn 

legitimiteit op basis van het communicatieve karakter van de gemeenschap en 

het open discours.55  

Daarnaast sluit de democratische procedure – als ‘filter’ – zichzelf tot op zeker 
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hoogte uit van het rationele discours.56 Een gemeenschap die het 

democratische principe geïnstitutionaliseerd heeft baseert dat principe op 

universele principes van rechtvaardigheid. Dit komt doordat deze 

gemeenschap volgens Habermas al bijeengebracht is op basis van een 

communicatieve band die ze tot deze universele regels heeft gebracht. 57 Het 

idee is dat in het rationele discours de geldigheid van democratische 

procedures zelf niet betwijfeld worden. Het doel van democratie is daarmee 

dus niet om de democratisch organisatie an-sich in twijfel te trekken maar een 

manier te bieden hoe de democratische organisatie –  met behulp van het 

recht – richting kan geven aan de maatschappij.58 We zien dat Habermas met 

deze ‘filters’ aan de fragiele consensus stabiliteit wil geven; dat laatste is van 

belang omdat het fundament van zijn procedurele rechtvaardigingstheorie is. 

Als je aan de geldigheid van het democratische principe twijfelt valt daarmee 

de legitimiteit van heel zijn theorie in duigen. De eerste ‘filter’ zorgt voor 

stabiliteit doordat niet elke consensus een legitieme rechtsnorm is. Hij 

kanaliseert overeenkomstige geldigheid door de uiteindelijke legitimiteit niet 

van de sociale actoren af te laten hangen maar van het politieke systeem die ze 

institutionaliseert in de vorm van rechtsprocedures.  

De vraag is of Habermas met deze ‘filters’ wel eer doet aan de sociale 

complexiteit. Hij probeert met een formele procedure stabiliteit in de 

maatschappij te realiseren die zijn geldigheid ontleent aan zijn rationele 

component. De vraag is echter of hij daarmee de ontvangstmogelijkheid van 

rationaliteit en communicatie niet overschat. Habermas baseert zijn theorie 

zoals we al zagen op een ‘rationalized lifeworld’ van sociale actoren59; een 

rationeel sociaal-antropologische beeld ontsprongen uit het 
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Verlichtingsdenken. Ondanks dat hij inziet dat het rationele discours niet altijd 

de bovenhand voert, sluit hij niet uit dat het niet, niet-rationeel kan zijn. 

Daarmee vooronderstelt hij dat de mogelijkheid van rationaliteit en het open 

discours altijd gewaarborgd is, de vraag of die vooronderstelling van de 

ontvangstmogelijkheid van rationaliteit en discours gewaarborgd is in onze 

reële politieke cultuur.60 Er lijken factoren te zijn die een inbreuk doen op de 

ontvankelijkheid van rationaliteit. Zo stelt Wijnberg bijvoorbeeld dat er in de 

praktijk van opinion- and will-formation een sterke afbreuk van het rationele 

discours. De vooronderstelde mogelijkheid tot het rationele discours in het 

maatschappelijke debat lijkt steeds meer verloren doordat het debat gekaapt is 

door commerciële media en andere belangengroepen; “Kranten, tijdschriften, 

omroepen, nieuwssites en andere mediakanalen zijn geen non-

profitorganisaties die als enig doel hebben om het publiek zo goed mogelijk te 

informeren; nee, het zijn ook gewoon bedrijven die net als iedere reguliere 

onderneming geld moeten verdienen. En een controversiële primeur verkoopt 

nu eenmaal meer kranten dan een doorwrochte analyse achteraf.”61 Volgens 

Wijnberg heeft onze democratie daarmee ook plaats moeten maken voor een 

mediacratie die vormen van demagogie en populisme in de hand werkt. 62 Het 

rationele discours wordt hierdoor beperkt omdat de inhoudelijk mogelijkheid 

om rationeel te discussiëren niet gerealiseerd wordt; de ontvangstmogelijkheid 

voor rationaliteit staat in de huidige maatschappij dan ook onder druk. 

Habermas’ lijkt van een Kantiaans gedachtegoed uit te gaan waarbij 

rationaliteit reflecties van het individu zijn. De grenzen van rationaliteit worden 

enkel bepaald door de rationaliteit van het individu zelf. Hij sluit de omgeving 
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en de mate waarin de omgeving de grenzen van rationaliteit van het individu 

toelaat uit, dit lijdt Habermas naar een volgend dilemma.  

4. Honneth als motivator voor rationeel discours. 

In deze Kantiaanse visie van rationaliteit zit volgens Honneth de verklaring 

waarom Habermas de ‘ought’ voor het rationele discours mist. Volgens 

Honneth zit het ontbreken van Habermas’ ‘ought’ in de ‘voor de 

handliggende’63 maar misplaatste Kantiaanse concept van autonomie als 

individualistisch proces. Autonomie dient daarentegen begrepen te worden 

vanuit een Hegeliaans idee van intersubjectiviteit.64 Actorschap en het 

benodigde zelfbegrip – of zoals Hegel het noemt; ‘practical relation-to-himself 

– is geen one-man-show maar komt voor uit een bevestigende houding van 

andere subjecten ten aanzien van jouw actorschap.65   

Doordat Habermas’ focus ligt op het rationele discours en de intersubjectieve 

geldigheid die daar uit voort komt ontbreekt het aan een (normatief) principe 

dat als katalysator dient voor opinion- en will-formation; “this [shows] the fact 

that a democratic public sphere can function only on the tacit premise that all 

members of society be included in the social reproduction process.”66 Hij moet 

vooronderstellen dat het discours ‘zomaar’ op gang komt, de ‘ought’ die het 

rationele discours op gang brengt wordt niet gepresenteerd. Volgens Joel 

Anderson is het adequater om een theorie te beschrijven die wel een 

katalysator van het discours biedt omdat die katalysator van fundamenteel 
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belang is om ons normatieve zelfbegrip te constitueren.67 

 

Honneth’s theorie van erkenning lijkt het ontbreken van deze ‘ought’ bij 

Habermas aan te vullen. 

In zijn boek ‘The Struggle for Recognition’ werkt hij de drie modes van “relating 

practically to oneself” uit die deze bevestigende houding realiseren. Deze drie 

modes van erkenning constitueren het normatieve zelfbegrip van het subject. 

Op de basis van zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfachting als dynamische 

producten van intersubjectiviteit funderen wij ons benodigde zelfbegrip, niet 

op basis van een individualistische overtuiging over de wezensaard van de 

mens. De mens moet zichzelf zien als entiteit met een bepaalde status; “One’s 

relationship to oneself, then, is not a matter of a solitary ego reflecting on 

itself, but is the result of an ongoing intersubjective process, in which one’s 

attitude toward oneself emerges in one’s encounter with an other’s attitude 

toward oneself.”68 

Honneth verklaart hiermee de ‘ought’ voor het rationele discours op basis van 

de erkenning zoekende strijd tussen actoren. Intersubjectiviteit zorgt niet in de 

eerste en enige plaats voor een strijd voor zelfbehoud in Hobbiaanse zin. Het 

realiseert ook ons concept van autonomie, relaties van wederkerige erkenning 

zijn een noodzakelijk voorwaarde voor zelfrealisatie. Intersubjectiviteit krijgt 

daarmee een moreel gehalte doordat het op een negatieve manier ons 

normatieve zelfbegrip constitueert. Gevoelens van disrespect, belediging en 

verontwaardiging katalyseren een strijd voor autonomie.69 
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Deze basis van autonomie als intersubjectief begrip vindt zijn oorsprong bij de 

‘moeder’-kind relatie.  

Het gaat niet noodzakelijk om de natuurlijke moeder maar om een sterke 

emotionele band tussen subjecten.70 Deze liefdesrelatie constitueert een 

eerste begrip van wederkerige erkenning doordat ze door elkaars 

afhankelijkheid inzien dat ze elkaar nodig hebben. Het pas geboren kind heeft 

een absolute afhankelijk van zijn ‘moeder’ waarmee er tussen beiden een niet 

te onderscheiden vorm van intersubjectiviteit ontstaat. Het ontwikkelende kind 

realiseert echter dat het een onafhankelijk subject is en zich aan de hand van 

een strijd moet losmaken van de symbiose met zijn ‘moeder’. Dit proces zorgt 

ervoor dat het kind zich plaats in een wereld waar hij bestaat naast andere 

subjecten. Dit fenomeen van intersubjectiviteit realiseert de sterke emotionele 

band tussen subjecten dat uiteindelijk de basis voor zijn onafhankelijk identiteit 

is. ‘A pattern of interaction *…+ in which this way, we put ourselves 

methodologically in a position to draw conclusions from the maturational 

processes of early childhood about the communicative structure that makes 

love a special relationship of mutual recognition.”71 Deze liefdesrelatie van 

wederkerige erkenning realiseert daarmee het normatieve zelfbegrip omdat hij 

daarin zijn eigen individualiteit herkent.  

Deze ‘relation-to-oneself’ op grond van intersubjectiviteit vormt uiteindelijk de 

basis om onszelf en vis-a-vis anderen te zien als dragers van rechten.72  

Dit gezegd hebbende komt Honneth’s functie van het recht overeen met die 

van Habermas, namelijk het waarborgen dat subjecten als leden van de 

samenleving elkaars rechten erkennen. Ook vindt bij Honneth de rechtsorde 

zijn geldigheid op basis van een intern perspectief in vormen van rationeel 
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discours; “In this sense, because its legitimacy is dependent on a rational 

agreements between individuals with equal rights, every community is based 

on modern law is founded on the assumption of the moral accountability of all 

its members.”73  In die zin ligt het hebben van rechten bij Honneth eveneens in 

een vorm van erkenning dat ieder mens vrij en gelijk is.74 Ondanks deze 

overeenkomsten zit er echter toch een verschil tussen beide denkers. Bij 

Habermas krijgen rechten bij intersubjectiviteit gestalte – er is een ander 

subject nodig om jou als vrij en gelijk persoon te erkennen. Maar het feit dat je 

vrij en gelijk bent bezit je niet op basis van intersubjectiviteit maar op het feit 

dat je een individu bent. Bij Honneth daarentegen is het juist de 

intersubjectiviteit die jou als drager van rechten constitueert en niet het feit 

dat je een individu bent. Een essentieel verschil als je de verdere implicatie van 

beide theorieën wilt begrijpen. Bij Honneth is dit de rationele overeenkomst 

tussen rechtssubjecten gebaseerd op vormen van intersubjectieve erkenning. 

“In obeying the law, legal subject recognize each other as persons capable of 

autonomously making reasonable decisions about moral norms.”75 Habermas 

gaat er vanuit dat morele emancipatie het rationele discours opgang brengt bij 

opvatting van onrechtvaardigheid. Honneth bied daarentegen een kritische 

oplossing; morele emancipatie en het rationele discours worden in gang gezet 

door een afbreuk van je ‘practical-relation-to-oneself’ in vormen van 

disrespect.  

De ‘ought’ die het rationele discours en morele emancipatie opgang brengt 

door disrespect raakt een fundamentelere aard doordat het conflict een 
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morele dimensie heeft.76 Het beschadigt namelijk onze identiteit; de manier 

hoe we onszelf op basis van intersubjectiviteit begrijpen. Omdat ons 

normatieve zelfbegrip wordt geconstitueerd op vormen van erkenning zorgt 

disrespect – in de zin van niet erkent zijn – voor een afbreuk van dat 

normatieve zelfbegrip. Zonder de drie benodigde vormen van respect kan een 

persoon zichzelf niet herkennen als een autonoom en individueel wezen. Het 

tornt aan zijn fundamentele zelfbegrip van autonomie en levert daarmee direct 

de motivationele input voor sociale weerstand en conflict. Disrespect in 

vormen van inbreuk op het lichaam, het negeren van recht en de 

onmogelijkheid je eigen leven richting te geven zijn de morele kracht in de 

sociale realiteit die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en voortgang is ‘a 

struggle for recognition’.77 

 

Bij Habermas zien we dat stabiliteit en legitieme instabiliteit zijn oorsprong 

hebben in het rationele discours. De rechtsorde heeft als functie het realiseren 

van stabiliteit in de maatschappij alsmede de morele emancipatie van het 

individu mogelijk te maken; dit legt het dubbele karakter van recht bloot; 

“Hence the dual character of law: on the one hand, legal rights and statutes 

must provide something like a stable social environment in which persons can 

form their own identities as members of different traditions and can 

strategically pursue their own interests as individuals; on the other hand, these 

laws must issue from a discursive process that makes them rationally 

acceptable for person oriented toward reaching an understanding on the basis 

of validity claims.”78  

Honneth’s theorie wijkt daar niet ver van af. De geldigheid van de rechtsorde 
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vind zijn legitimiteit ook op basis van een rationele overeenkomst tussen 

sociale actoren; Its legitimacy [van de rechtsorde] is dependent on a rational 

agreement between individuals with equal rights, every community based on 

modern law is founded on the assumption on the moral accountability of all its 

members.”79 Het gaat er bij Honneth om dat ieder menselijk subject 

beschouwd moeten worden als – om in Kantiaanse termen te spreken – een 

doel op zichzelf.80 De functie van het rechtsorde is dan ook een samenleving te 

realiseren die dat waarborgt, een gemeenschap waarbij de leden van die 

gemeenschap elkaar als rechtspersonen81 wederkerig erkennen. Doordat de 

rechtsorde de rechten van het individu moet waarborgen is het kritische 

moment in Honneth’s theorie dan ook dat moment waarbij de rechten van het 

individu – op basis van gevoelens van disrespect – niet gewaarborgd zijn. Deze 

vormen van disrespect katalyseren een strijd voor erkenning. “If those 

conditions are undermined by the fact that people are denied the recognition 

they deserve, they will generally react with moral feelings that accompany the 

experience of disrespect – shame, anger or indignation. Thus a communication 

paradigm conceived not in terms of a theory of language, but in terms of a 

theory of recognition close the theoretical gap left open by Habermas.”82 

Doordat de pathologische ontwikkeling van ons sociale leven niet begrepen 

moet worden vanuit een rationele communicatie maar vanuit condities van 

disrespect verschuift Honneth het kritische moment in ons politieke systeem; 

“therefore, as soon as the communication paradigm is grasped not in terms of 

language but of recognition, pathologies of recognition move to the center of 
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critical discours.”83 

 

5. Realiseert Honneth met zijn kritische theorie wel stabiliteit? 

Honneth heeft in de The Struggle for Recognition de ‘ought’ van het discours 

die Habermas lijkt te ontbreken willen verklaren in vormen van disrespect. 

Honneth geeft daarbij kritiek op Habermas’ theorie omdat volgens Honneth 

zijn normatieve theorie helemaal insluit in linguïstieke condities; Habermas’s 

theory of society becomes somewhat more evident: an analysis of the social 

and cognitive restrictions that place limits on the unimpeded application of 

those linguistic rules.”84 Ondanks dat de voordelen daarvan voor een 

normatieve theorie groot zijn, brengt het een even groot aantal nadelen met 

zich mee.85 Het roept namelijk de vraag op in hoeverre het overeenkomst met 

de sociale realiteit; “The emancipatory process in which Habermas socially 

anchors the normative perspective of his Critical Theory in no way appears as 

an emancipatory process in the moral experiences of the subject involved. They 

experience an impairment of what we can call moral experiences, i.e., their 

“moral point of view,” not as a restriction of intuitively mastered rules of 

language, but as a violation of identity claims acquired in socialization.”86 Het 

idee is dat je sociale interactie en wederkerig begrip niet volledig kunt vangen 

in enkel linguïstieke condities. Het wordt constant duidelijk dat sociale 

protesten van de lagere klasse niet gemotiveerd zijn door positief 

geformuleerde morele principes maar het product zijn van intuïtieve 

ervaringen van disrespect.87 
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Honneth’s kritiekpunt is dat Habermas geen eer aan doet de sociale 

werkelijkheid, hij passeert ervaringen van disrespect bij sociale actoren en mist 

daarmee de motivationele kracht van het discours. Echter heeft Habermas ook 

gegronde redenen om terughoudend te zijn ten aanzien van Honneth’s theorie 

en zijn vormen van disrespect. De sterkte van Habermas’ theorie is dat de 

legitimiteit van zowel morele als politieke overtuigingen voort komen uit het 

discours. Communicative action realiseert een gemeenschappelijk gedeeld 

begrip onder actoren doordat geldigheid van normen altijd afhankelijk zijn van 

het beste argument in het rationele discours; the speaker’s guarantee that he 

will, if necessary, make efforts to redeem the claim that the hearer has 

accepted.” 88 Over talige fenomenen in het discours kan een gemeenschappelijk 

gedeeld begrip verkregen worden. Wil je actiecoördinatie van subjecten 

kunnen sturen op basis van een wederkerig begrip dan dient er een 

intersubjectieve geldigheid gerealiseerd te worden. In communicatie zit die 

mogelijkheidsvoorwaarde om intersubjectieve geldigheid te krijgen. Om die 

reden moet het rationele discours de kaders waarbinnen gediscussieerd kan 

worden demarceren tot enkel talige fenomenen, over niet-talige fenomenen 

kan in ieder geval via communicatie geen intersubjectieve geldigheid gekregen 

worden. Honneth legt het kritische moment van het morele discours juist bij 

ervaring van niet-talige fenomenen; “moral injustice is at hand whenever, 

contrary to their expectations, human subjects are denied the recognition they 

feel they deserve.”89 Het probleem is dat als je het kritische moment bij 

gevoelens legt het daarmee buiten het rationele discours plaatst. Het 

normatieve geldigheidscriterium dat Habermas realiseert op basis van goede 

redenen in het discours verliest Honneth met zijn niet-talige fenomenen. Met 
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de onmogelijkheid om niet-talige fenomenen te bediscussiëren vervliegt die 

intersubjectieve geldigheid. Honneth kan aan de hand van gevoelens van 

disrespect geen geldigheidscriterium aangeven waaraan een gevoel moet 

voldoen om legitiem te zijn waar Habermas dat wel kan. De geldigheid van het 

kritische moment is namelijk afhankelijk van goede redenen uit het discours, 

Honneth mist dat geldigheidscriterium. Ten eerste lijkt er over over gevoelens 

als niet-talige fenomenen geen overeenstemming verkregen kan worden door 

dat zich buiten het discours plaatst. Maar daarnaast lijkt het ook vreemd te zijn 

om redenen te moeten aangeven voor je gevoelens. Wijnberg zet dat helder 

uiteen door een bekend ethisch dilemma van Bernard Williams te schetsen 

waarom je gevoelens (van bijvoorbeeld liefde) niet wil beredeneren; Stel twee 

mensen, waarvan er een je geliefde is, dreigen te verdrinken en je kunt slechts 

een van hen behoeden voor de dood. Wie zou je redden? Williams stelt dat 

ieder mens zonder nadenken zijn geliefde uit het water zou vissen. En nog 

belangrijker, dat het zeer ‘verdacht’ zou zijn als hij daar een reden voor zou 

moeten aanvoeren, anders dan dat het je geliefde is. Daarmee bedoelt 

Williams dat de reden om de geliefde te verkiezen boven de andere drenkeling 

niet kan worden afgeleid uit een redelijk principe. Zou je achteraf een reden 

geven, dan zou de geliefde zelfs ontzettend beledigd zijn; ‘je hoeft toch niet te 

verklaren waarom je me redt?’90 Doordat gevoelens geen redelijke grond lijken 

te hoeven hebben kan gekwetst zijn bij uitstek gebruikt worden om iets gedaan 

te krijgen; je hoeft er immers geen redenen voor aan te voeren. Je hoeft alleen 

te beweren dat iets kwetsend is om andere te dwingen rekening met jou te 

houden.91 Honneth heeft met het ontbreken van redenen geen grond voor een 

geldigheidscriterium, dit maakt gevoelens van disrespect binnen een sociale 
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context een ontzettend ambivalente bron.92 Door het ontbreken van die reden 

is het problematisch om een verschil aan te geven tussen het daadwerkelijk 

niet erkent zijn van een subject en het niet erkent voelen van het subject. 

Honneth zelf zegt weinig over de bron van disrespect en de redelijkheid van 

gevoelens. Dit maakt het niet mogelijk een onderscheid tussen niet erkend zijn 

en het niet erkend voelen aan te geven*‘being disrespected’ versus ‘feeling 

disrespected’+93; “It is striking that even a theorist like Honneth, who devotes a 

great deal of effort to reconstruct the experience of suffering misrecognition 

and to showing that experience can become the motivational ground of 

progressive ethical and political struggle, says so little about the 

complementary question of the motives, investments, and experiences that 

sustain misrecognition. This omission is, in one sense understandable: we 

might think that what matters is identifying, denouncing and overcoming 

misrecognition, not understanding where it comes from or what it means for 

its beneficiaries. But the issues are not so easily separated: understanding the 

meaning and sources of injustice is part and parcel of understanding what 

injustice itself is and why it is objectionable; and it has important implications 

for the question of how to respond to it”94 Doordat Honneth de vraag naar 

deze bron voor gevoelens van disrespect niet beantwoordt biedt hij geen 

normatief criterium waar gevoelens van disrespect aan moeten voldoen om 

legitiem te zijn. Het ontbreekt bij de motivatie van sociale protest aan een 

geldigheidscriterium voor vormen van disrespect en hoe hij op gevoelens van 

disrespect moet reageren. Hiermee mist het iedere normatieve indicatie die 
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richting biedt voor strijd voor erkenning en laat het de weg vrij naar iedere 

vorm van het niet erkend en vernederd voelen.95  

Honneth’s theorie van erkenning biedt met het toelaten van gevoelens van 

disrespect een nekslag toe aan de stabiliteit in de samenleving. Met het 

ontbreken van een demarcatiecriterium tussen vormen van niet erkent zijn en 

gevoelens van disrespect laat je ieder vorm van gevoelens toe voor de 

legitimatie van je rechtsorde waar je geen goede reden voor kan en hoeft te 

geven. Als het recht om niet gekwetst te worden opgelegd moet worden kan 

de samenleving constant veranderen omdat iemand altijd kan zeggen gekwetst 

te zijn. Zolang je geen geldigheidcriterium bied voor gevoelens van kwetsing 

kan een subject in principe alles legitiem als kwetsend ervaren. 

 

6. Conclusie. 

Mijn onderzoeksvraag was de klassieke spanning in het recht, namelijk de vraag 

hoe we een legitiem evenwicht kunnen vinden tussen de mogelijkheid van 

morele emancipatie aan de ene kant en de realisatie van stabiliteit aan de 

andere kant. 

Habermas zoekt de legitimatie van instabiliteit in het recht door zijn theorie 

van communicative action te incorporeren in het politieke systeem. Het 

rationele discours moet altijd open blijven om de procedure van een open 

opinion- and will-formation mogelijk te maken. De heersende consensus in de 

maatschappij over de geldend rechtsnormen verleend zijn geldigheid aan het 

tot dan toe beste gepresenteerde argument. Deze normatieve theorie biedt 

sterke potenties omdat die zich in zijn geheel baseert op de rationaliteit van 

het talige discours. De mens als communicatief wezen kan op basis van taal een 

overeenkomstige en intersubjectieve geldigheid krijgen en juist daarin ligt 
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Habermas legitimiteit. Volgens Honneth daarentegen is Habermas’ keuze voor 

enkel talige fenomenen een lacune in zijn theorie. Hij mist de wezenlijke 

relevantie van niet-talige fenomenen in vormen van gevoelens van onbehagen. 

Honneth’s theorie incorporeert deze niet-talige fenomenen in vormen van 

disrespect; dit kritische moment lijkt meer overeen te komen met de 

spanningen en ontwikkelingen die we in de maatschappelijke praktijk zien; 

hiermee zien we de spanning tussen beide filosofen aan het licht komen; 

Honneth wil met zijn ‘struggle for recognition’ ook de irrationele processen die 

onderdeel van onze werkelijkheid zijn een plaats geven in zijn theorie. 

Habermas daarentegen wil met het uitsluiten van niet-talige fenomenen de 

sterke normatieve implicaties van zijn theorie van communicative action 

waarborgen. 

Beide theorieën hebben hun sterke en zwakke punten om de brug tussen 

morele emancipatie en stabiliteit te slaan; Habermas kan een sterk normatieve 

claim maken ten aanzien van morele emancipatie. De vraag is echter of deze 

rationele consensus wel stabiliteit biedt en of dat hij de ontvangst mogelijkheid 

van het rationele discours niet te hoog inschat? Daarnaast lijkt hij de 

motivationele kracht voor het discours te missen die Honneth’s theorie in 

vormen van disrespect wel bied. Daarmee sluit hij meer aan op de 

maatschappelijke praktijk, echter brengt zijn keuze voor gevoelens van 

disrespect wel een normatieve onbepaaldheid met zich mee over het verloop 

van die strijd. Honneth kan dan ook niet anders besluiten dan dat hij doet in 

‘the Struggle for Reconition; “Whether these substantive values point in the 

direction of a political republicanism, an ecologically based asceticism, or a 

collective existentialism, whether they  presuppose changes in socio-

‐‐economic circumstances or are compatible with the conditions of a capitalist 

society—this is no longer a maser for theory but rather for the future of social 



36 
 

struggles.”96 Met de afname van de rationaliteit van je kritische moment lijkt je 

theorie ook in te boeten in normatief opzicht omdat je over die gevoelens van 

disrespect zelf niets kan claimen. Hierdoor lijkt ook deze theorie niet de 

benodigde stabiliteit in de maatschappij te kunnen bieden. 
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