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HOOFDSTUKK 3 HABERMAS 

3.11 Inleiding 

'Theoriee van het communicatieve handelen' is zowel de titel van het 
belangrijkstee boek als de benaming van de belangrijkste ideeën van 
Habermas.833 Communicatief handelende personen geven vorm aan de 
samenlevingg door eikaars handelingen onderling af te stemmen door 
middell  van taalgebruik. Deze afstemming geschiedt in een discours, 
Diskurs.844 Het discours is voor Habermas het uitgangspunt geweest 
omm in eerder werk een theorie over de moderne samenleving te ont-
wikkelen,, de Gesellschaftstheorie. Om de integratie van deze samenle-
vingg te verklaren komt Habermas nu binnen de Gesellschaftstheorie 
mett een rechtstheorie. Dat gebeurt door het opstellen van een zoge-
naamdee 'discourstheorie van het recht' in zijn boek 'Faktizitat und 
Geltung'.855 Hij heeft in Faktizitat und Geltung een geheel eigen rechts-
filosofiefilosofie geschreven, waarin hij op een zeker moment aankomt bij het 
werkk van Dworkin. Habermas duidt Dworkins werk aan als 'rechtsthe-
oriee die de interne systematiek van het recht betreft'. Deze interne 
systematiekk berust op het interne perspectief dat hiervoor in 2.2 aan de 

J.. Habermas, Theorie des kommunikativen Handeins, Frankfurt a/M 1981. 
Vann Roermund weigert de term Diskurs te vertalen, omdat Habermas hier enkel in 
hett kader van zijn theorie over spreekt, en een vertaling kan daar geen recht aan 
doen.. Ik heb in navolging van anderen gekozen voor de term discours, die in het 
Nederlandss woordenboek voorkomt. Discours moet hier natuurlijk in het licht van 
dee theorie begrepen worden. Zie G.C.G.J. van Roermund, Solidariteit onder 
vreemden:: de rechtstheorie van Jürgen Habermas, in R&R 1994/2, p. 126. 
J.. Habermas, Faktizitat und Geltung, Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und 
dess demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt am Main 1992, p. 21; Van Roermund, 
1994,, p. 121 - 124, 127; R. Dreier, Rechtsphilosophie und Diskurstheorie, in 
Zeitschriftt fur philosophische Forschung 1994/1, p. 91 - 92. 
Hett recht heeft altijd al een zekere rol gespeeld in het werk van Habermas. 
Faktizitatt und Geltung rond dit af, vult dit aan, of wijzigt de koers; zie Dreier, p. 
90;; Van Roermund, 1994, p. 121; H. Andersen, review essay in 'Acta Sociologi-
ca',, 1994, p. 93. Waar in dit en volgende hoofdstukken enkel verwezen wordt 
naarr Habermas, zonder verdere aanduiding, is sprake van verwijzing naar dit 
boek. . 
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ordee kwam. Hij volgt en verdedigt dit werk in meerdere opzichten, om 
err uiteindelijk in een aantal andere opzichten weer afstand van te 
nemen. . 

Habermass onderscheidt en besteedt ook aandacht aan rechtstheorie 
diee de externe systematiek van het recht betreft, de sociale theorie van 
hett recht, en de rechtvaardigheidsfilosofie. De externe systematiek 
berustt op het externe perspectief dat ook ter sprake kwam in 2.2. De 
socialee theorie richt zich op de maatschappelijke functie van het recht, 
enn de rechtvaardigheidsfilosofie richt zich op de vraag wat het ver-
schijnsell  rechtvaardigheid is. Dit hoofdstuk zal Habermas volgen 
voorzoverr hij, net als Dworkin, een interne rechtstheorie opstelt, en 
voorzoverr deze kan dienen om de betekenis van rechtsbeginselen voor 
hett recht te onderzoeken. De rest van Faktizitat und Geltung zal, 
voorzoverr relevant, in volgende hoofdstukken aan bod komen. Dit 
neemtt echter niet weg dat ik, vóór de interne theorie aan bod kan 
komen,, enig licht zal moeten werpen op de grondslagen van Haber-
mas'' rechtsfilosofie (3.2).86 Op basis daarvan zet ik de stap naar het 
systeemm van rechten dat Habermas creëert in zijn interne rechtstheorie 
(3.3),, om vervolgens vorm en inhoud van dat systeem te beschrijven 
(3.4).. Sluitstuk van deze beschrijving moet zijn een aparte behandeling 
vann het meest opvallende onderdeel van dit systeem van rechten, het 
procedurelee rechtsparadigma (3.5). Tot slot wordt een verbinding 
gelegdd met het werk van Dworkin en Richardson (3.6). 

Naa het verschijnen van Faktizitat und Geltung is de nodige discussie ontstaan 
omtrentt de vraag in hoeverre dit werk een rechtstheoretisch karakter heeft, en of 
hett een rechtvaardigheidsfilosofie bevat. Ik spreek van Habermas' rechtsfilosofie 
omm het werk in algemene zin aan te duiden als 'een verzameling denkbeelden over 
dee grondslagen van het recht'. Het volgende gaat niet helemaal op, want daarvoor 
zitt Faktizitat und Geltung te ingewikkeld in elkaar, maar in principe hebben de 
hoofdstukkenn drie tot en met zes een overwegend rechtstheoretisch karakter. Deze 
hoofdstukkenn lenen zich derhalve het best voor een onderzoek naar rechtsbeginse-
lenn in het verlengde van Dworkin. De hoofdstukken zeven en acht gaan meer in op 
dee maatschappelijke ftinctie van het recht. In het negende en laatste hoofdstuk 
introduceertt Habermas een eigen rechtsparadigma. In dit paradigma zit een 
geïntegreerdee visie op recht en samenleving opgesloten. Het is een streven van 
Faktizitatt und Geltung om tot een dergelijke visie te komen. De eerste twee 
hoofdstukkenn geven onder meer aan hoe en waarom Habermas tot deze visie wil 
komen.. Deze beide hoofdstukken vormen voor het boek een belangrijke filosofi-
schee en programmatische ondergrond. Zie Van Roermund, 1994, p. 127 - 128. 
Hett boek eindigt met drie herdrukken van eerdere werken. Deze heb ik nergens in 
mijnn bespreking betrokken. 
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3.22 De theorie van het communicatieve handelen 

3.2.13.2.1 Van strategisch naar communicatief handelen 

Voorafgaandd aan een uiteenzetting over de rechtstheorie van Habermas 
pastt enige verdieping in de theorie van het communicatieve handelen. 
Dezee paragraaf volgt de methode waar Koningsveld en Mertens in dat 
verbandd voor hebben gekozen. Als uitgangspunt van hun beschrijving 
vann het werk van Habermas nemen zij het onderscheid tussen instru-
menteel,, strategisch en communicatief handelen. Het instrumenteel 
handelenn zal verder achterwege blijven, en is kortweg te omschrijven 
alss het realiseren van vooraf omschreven doelen. Het strategisch en het 
communicatieff  handelen zijn hier meer uitgewerkte vormen van. 
Daarinn dienen twee of meer actoren hun handelingen te coördineren. 
Hett grote verschil tussen deze twee vormen van handelen zit in het 
coördinatiemechanisme.. Bij strategisch handelen kijkt iedere actor hoe 
hijj  het beste zijn eigenbelang kan nastreven. De machtsmiddelen van 
dee andere actoren én regels brengen daarbij randvoorwaarden aan. 
Binnenn deze randvoorwaarden vindt de coördinatie van handelingen 
plaatss door het uitonderhandelen van het eigenbelang. Bij het commu-
nicatieff  handelen vindt coördinatie daarentegen plaats door middel van 
'Verstandigung'.. Kunneman vertaalt dit met 'het tot stand brengen van 
gedeeldd begrip'.87 

Koningsveldd en Mertens geven geen vertaling maar een omschrij-
vingg van Verstandigung. Zij beschouwen handelen daarbij als een 
vormm van probleemoplossen. De problematische situatie die om hande-
lendd optreden vraagt, is de zogenaamde handelingssituatie. 'In het 
communicatievee handelen zijn de betrokkenen erop uit om via Verstan-
digungg een consensus te bereiken ten aanzien van de definitie van de 
handelingssituatiee waarin ze zich bevinden. (...) In die Verstandigung 
wordenn betrokkenen het eens over de definitie van wat daarmee hun 
handelingssituatiee wordt en stemmen hun handelingsplannen en daar-
meee hun handelingen op elkaar af op de grondslag van de bereikte 
overeenstemming'.888 Communicatief handelen valt uiteen in twee 
niveaus,, waarvan het eerste bestaat uit het Verstandigungsniveau, 
'waaropp de actoren door overleg tot een gemeenschappelijke situatiede-

H.. Kunneman, Habermas' Theorie van het communicatieve handelen, Een samen-
vatting,, Meppel 1983, p. 14. 
H.. Koningsveld, J. Mertens, Communicatief en strategisch handelen, inleiding tot 
dee handelingstheorie van Habermas, Muiderberg 1986, p. 77, zie p. 76 - 77. 
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finitiefinitie pogen te komen'. Het tweede is het uitvoeringsniveau, 'dat rust 
opp de grondslag van die bereikte consensus en waarop het met de 
handelingssituatiee gegeven probleem door middel van instrumentele 
handelingen,handelingen, gecoördineerd door regulatieve taalhandelingen, tot een 
oplossingg wordt gebracht'. 89 Ik zal mij hier verder beperken tot een 
laatstee opmerking over het eerste niveau, Verstandigung. 

Voorr de definitie van de handelingssituatie moeten de betrokken 
actorenn erkennen dat zij zich in een problematische situatie bevinden. 
Dezee erkenning vindt plaats in termen van de leefwereld: 'De leefwe-
reldd kan volgens Habermas worden opgevat als een geheel van cultu-
reell  doorgegeven interpretatiekaders dat talig georganiseerd is. Dit 
geheell  vormt een onproblematische achtergrond, waaruit geput wordt 
voorzoverr dat voor de definitie van een specifieke situatie noodzakelijk 
is'.900 Vervolgens bestaat de ontwikkeling van de definitie uit drie 
stappen.. De eerste stap bouwt voort op de onproblematische achter-
grondkenniss uit de leefwereld, en betreft de juiste toepassing daarvan, 
bijvoorbeeld:: een goudkleurig drankje kan appelsap, sherry of whisky 
zijn;; kennis van de diverse smaken wijst uit wat het is. Een hande-
lingssituatiee die hiermee kan samenhangen is dat iemand als probleem 
heeftt dat hij dorstig is en een glas met een goudkleurig drankje ziet 
staan.. Achterhalen om welke drank het gaat leidt tot een objectieve 
definitiee van de situatie, het is bijvoorbeeld appelsap. 

Alss tweede stap spelen bij de situatiedefinitie voorkeuren een rol, 
dee subjectieve definitie. Lust de persoon geen appelsap dan zal hij in 
dee situatiedefinitie dorst houden, het probleem blijf t bestaan. Dit 
voorbeeldd betreft steeds een enkel persoon, maar het is zeker bij 
Habermass belangrijk om te zien dat situatiedefinities tot stand kunnen 
komenn tussen meer personen tegelijk. Dat geldt met name voor de 
derdee stap, die bestaat uit het definiëren van de handelingssituatie 'in 
dede sociale dimensie of in termen van de sociale wereld, in normatieve 
termen.termen. Deze sociale wereld wordt door Habermas omschreven als het 
geheell  van de als legitiem erkende interpersoonlijke verhoudingen'.91 

Mensenn moeten deze verhoudingen kennen om te kunnen bepalen in 
welkee handelingssituatie zij zich bevinden, bijvoorbeeld een onderhan-

Regulatievee taalhandelingen bestaan onder meer uit bevelen, waarschuwingen, 
voorstellen,, verzoeken, verboden, Koningsveld en Mertens, p. 80. Zij vormen een 
apartt onderdeel van de theorie van Habermas, maar zullen in dit hoofdstuk buiten 
beschouwingg blijven, zie Koningsveld en Mertens, hoofdstuk 5. 
Kunneman,, p. 101. 
Koningsveldd en Mertens, p. 84. 
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delingg tussen diverse partijen. Deze kennis ligt vast in sociale normen. 
Interpersoonlijkee verhoudingen geven betekenis aan de handelingen die 
personenn verrichten. *Ze weven daarmee een net van wederzijdse 
handelingsverwachtingenn en -verplichtingen.'92 Sociale normen liggen 
tenn grondslag aan dit netwerk, en dat geldt ook voor rechtsnormen. 
Diee staan centraal in Faktizitat und Geltung. 

3.2.23.2.2 Van taal naar recht 

Hartt van het werk van Habermas is zijn geloof in de rede, de rationali-
teit.. Mensen kunnen door middel van redelijkheid vorm geven aan hun 
handelen,, en daar verantwoording over afleggen. Dat is de zogenaam-
dee praktische rede, object van studie van de praktische filosofie. Het 
gelooff  in de rede staat geheel in de traditie van menig filosoof en jurist 
gedurendee de laatste twee- tot driehonderd jaar. Habermas introduceert 
eenn bijzondere variant van de praktische rede door middel van de 
communicatievee rede. Hij neemt hiermee afstand van vele andere 
denkers,, vooral voorgangers, binnen de praktische filosofie. Het 
belangrijkstee verschil is dat hij, met anderen, de rede situeert in de 
taal.. Taal is in het eerste hoofdstuk van Faktizitat und Geltung het 
aanknopingspuntt om bij een 'discourstheorie van het recht' uit te 
komen.. De weg die Habermas daar aflegt van taal naar recht is tame-
lij kk gecompliceerd. Hierbij spelen de begrippen feitelijkheid en gel-
ding,, Faktizitat und Geltung, een cruciale rol. 

Habermass gelooft, in tegenstelling tot veel voorgangers, en in overeen-
stemmingg met veel tijdgenoten niet dat de rationaliteit de mens in staat 
steltt om de moraal te kennen. Er bestaat al geruime tijd een grote mate 
vann consensus over het idee dat morele regels met universele gelding 
niett tot de objectief waarneembare werkelijkheid behoren. Dit relativis-
mee maakt het moeilijk om vast te houden aan de rede als leidraad voor 
menselijkk handelen. Wie hier niettemin aan vast wil houden zal een 
oplossingg moeten zoeken. Velen menen dit gevonden te hebben door 
dee rede te plaatsen bij het individuele subject, of bij een macro-subject, 
bijvoorbeeldd een organisatie, een groepering, of zelfs de staat.93 

Habermass kiest voor een andere oplossing, hij plaatst de rede in de 
taal.. Als uitgangspunt neemt hij het vermogen van mensen om te 
spreken.. Spreken dient naar zijn mening het doel om tot overeenstem-

Koningsveldd en Mertens, p. 89. 
Habermas,, p. 17 (p. 15 -21); Van Roermund, 1994, p. 122 - 123. 
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mingg te komen. Het feitelijk gegeven dat mensen met dit doel spreken 
iss voor hem fundamenteel voor het menselijk handelen. Het gaat 
vooraff  aan vormgeving van dit handelen door de moraal. 

Inn de taal en tussen subjecten leven gedachten die de werkelijkheid 
kunnenn weerspiegelen, maar een subject kan de werkelijkheid niet 
zuiverr kennen. In de eerste plaats zijn uitspraken over de werkelijkheid 
vaakk gekleurd. Zo ziet de luchtvaartlobby de milieuproblemen rondom 
Schipholl  anders dan de milieubeweging. In de tweede plaats komt 
vervormingg van de werkelijkheid voort uit ons taalgebruik. Belangrijk 
iss volgens Habermas in dit verband de wijze waarop wij generaliseren. 
Doorr een televisietoestel te beschouwen als meubelstuk en niet als 
huishoudelijkk apparaat, of door vitaminepillen niet te beschouwen als 
medicijn,, maar als voedingsmiddel, geven generaliseringen vorm aan 
hett beeld dat de taal van de werkelijkheid geeft.94 Gevolg van dit 
alless is dat verschijnselen, milieuvervuiling of televisietoestellen, die 
doorr subjecten aangeduid worden als feiten niet een geheel feitelijk 
karakterr hebben. De gelding van feiten in de ogen van subjecten komt 
tott stand door een taalhandeling waarin deze gelding wordt vastgesteld. 
Dezee handeling, lobby bijvoorbeeld of generalisatie, heeft een commu-
nicatieff  karakter. Het is een discours dat het feitelijke karakter van 
feitenn vervormt door middel van idealisering van die feiten. 

Hett discours waarin de gelding van feiten wordt vastgesteld vindt 
inn de ogen van Habermas plaats binnen een gemeenschap van mensen 
diee naar tijd en plaats zo weinig mogelijk begrensd is. Dit wil niet 
zeggenn dat het discours niet aan voorwaarden is gebonden. Een reeks 
factorenn maakt dat het discours zodanig is, dat het zelf van invloed is 
opp de vaststelling van de gelding van feiten. Dus niet alleen bepaalde 
idealiseringen,, maar ook de voorwaarden waar het discours aan 
gebondenn is, geven vorm aan het aanzien van de werkelijkheid. Deze 
vormgevingg is richtinggevend voor het handelen van actoren. Belang-
rijkk uitgangspunt van Habermas, en anderen, is de complexiteit van de 
samenleving.. Deze complexiteit maakt het problematisch voor actoren 
omm besluiten te nemen. De samenhang tussen feitelijkheid en gelding 
lostt een deel van dit probleem op, omdat het de complexiteit reduceert 
doorr de betekenis van feiten vast te leggen. 

Hett discours legt de betekenis van feiten vast. Kenmerkend voor 
hett discours is dat de discussie steeds voort gaat en dat feiten nooit 
geheell  vastliggen. Het is voor actoren derhalve nooit geheel zeker hoe 

Habermas,, p. 26. 
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hunn omgeving er uit ziet. Het recht is in staat om een deel van deze 
zekerheidd te verschaffen. Het stellen en handhaven van het positieve 
rechtt betekent het toekennen van een zekere gelding aan feiten. Zolang 
ditt positieve recht niet verandert, reduceert het de complexiteit van de 
omgeving,, en geeft het zekerheid aan actoren die tot besluiten moeten 
komen.. Het recht is hiermee in de woorden van Habermas een 'ver-
wachtingenn stabiliserende factor'.95 Communicatief handelende perso-
nenn ontlenen aan het recht zekerheden. Deze zekerheden komen in 
eerstee instantie tot stand door de taal en het discours, en in tweede 
instantiee door het recht. 

Taal,, discours en recht brengen steeds verbanden aan tussen 
feitelijkheidd en gelding, Faktizitat und Geltung. Dit geeft de feiten een 
zogenaamdd 'contrafactisch' karakter. Dat wil zeggen dat, voorzover zij 
richtingg geven aan het handelen van mensen, de feiten een normatief in 
plaatss van feitelijk karakter hebben.96 Een discourstheoretische bena-
deringg van het recht legt de functie van rechtsnormen hierin bloot. De 
wijzee waarop mensen tot overeenstemming kunnen komen wordt 
verklaardd in de discourstheorie. In Faktizitat und Geltung past Haber-
mass deze theorie toe op het recht door te proberen te verklaren hoe het 
rechtt in de samenleving voor integratie zorgt. De discourstheorie 
verklaartt hoe het recht als sociaal verschijnsel volgt uit de taal. 

3.33 Naar een systeem van rechten 

Dee weg van taal naar recht heb ik hier met zevenmijlslaarzen afgelegd. 
Belangrijkk resultaat van deze exercitie is de constatering dat het recht 
eenn verwachtingen stabiliserende factor is. Het is daarnaast nodig om 
aann te geven hoe het recht ervaren wordt als een legitiem en moreel 
gegeven.. Elke bestudering van het recht die het enkel bij de eerste 
constateringg wil laten, schiet in de ogen van Habermas tekort. De 
discourstheoriee verklaart hoe het recht volgt uit de taal. Hiermee is 
nogg geen verklaring gegeven voor het gegeven dat rechtsgenoten dit 
rechtt als legitiem ervaren. Deze verklaring volgt ook uit de discours-
theoriee van het recht, die het feitelijk bestaan en de legitimiteit van dit 
systeemm verklaart. Ik zal in deze paragraaf beschrijven hoe Habermas 
tott dit systeem komt, en in de volgende paragraaf hoe het in elkaar zit. 

Ditt uitgangspunt wordt herhaaldelijk genoemd, zie Habermas o.m. p. 111, 151, 
167,, 179 (schema). 
Habermas,, p. 24 - 32, zie ook § 8.2. 
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Daarbijj  komt het zogenaamde procedurele rechtsparadigma aan de 
orde.. Dat paradigma geeft aan wat volgens Habermas de interne 
theoriee van het recht moet zijn. 

Habermass komt tot zijn systeem van het recht door het in de eerste 
plaatss te onderscheiden van ethiek en moraal, en het in de tweede 
plaatss te baseren op het discours. Hij heeft een geheel eigen visie op 
dee legitimiteit van het recht. In deze visie is geen plaats voor het 
traditionele,, van Kant afkomstige idee dat het recht een afbeelding is 
vann de moraal. Het recht mag volgens Kant niet in strijd zijn met de 
moraal,, omdat de moraal gezien wordt als een normenstelsel dat vooraf 
gaatt aan het recht. Habermas bestrijdt deze hiërarchische verhouding, 
doorr op sociologische gronden te wijzen op het gelijktijdige historische 
ontstaann van ethiek, moraal en recht. Hij begint bij ethiek en moraal. 
Daarnaa komen recht en moraal aan bod, en ten slotte het discoursprin-
cipe,, een norm die volgt uit de discourstheorie. 

3.3.13.3.1 Ethiek en moraal 

Dee historische ontwikkeling van moreel en ethisch denken staat bij 
Habermass in het teken van een evolutie. Beginpunt van deze evolutie is 
dee zogenaamde traditionele gemeenschap. Bij de beschrijving van deze 
gemeenschapp maakt hij gebruik van een centraal begrip uit zijn eerdere 
werk:: de rationalisering van de leefwereld. De rationalisering van de 
leefwereldd betekent onder meer dat individuen de normen en waarden 
diee zij vanuit hun cultuur aangereikt krijgen voor zichzelf ter discussie 
stellen.. In plaats van te leven naar traditionele voorbeelden is men 
geëvolueerdd naar een situatie waarin het individu zelf nadenkt over, en 
zelff  verantwoordelijkheid neemt voor de inrichting van zijn leven. De 
evolutiee van de traditionele naar de moderne samenleving heeft een 
onderscheidd tussen ethische en morele kwesties aangebracht. 'Ethische 
kwestiess spelen bij vragen rondom het eigen leven dat ik of wij willen 
leven,, dit zijn vragen omtrent het 'goede leven', van morele kwesties 
iss sprake wanneer wij zoeken naar een oplossing voor conflicten tussen 
personen,, die in overeenstemming is met de belangen van alle betrok-
kenen.'977 Ethisch denken komt tot uitdrukking in de eerste persoon 
enkelvoudd of meervoud, ik of wij; het is mogelijk om hier te spreken 
vann respectievelijk egocentrisme en ethnocentrisme. 

J.. Habermas, Human Rights and Popular Sovereignty: The Liberal and Republican 
Versions,, in Ratio Juris, maart 1994, p. 3, mijn vertaling. 
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Inn zowel traditionele als in moderne gemeenschappen behoren de 
ethiekk en de moraal beiden tot de leefwereld, maar er zijn in de loop 
vann de evolutie grote verschillen tussen beide gegroeid. De ontplooing 
vann het individu is een belangrijk kenmerk van de moderne tijd. In het 
ethischee denken is de voorbeeldfunctie van een enkelvoudig patroon 
vann denken en doen verloren gegaan. Individuen bepalen sindsdien in 
hogee mate hun eigen leven, en de samenleving is daarmee pluralistisch 
geworden.. In de plurale samenleving is, in tegenstelling tot een traditi-
onelee samenleving, het behouden of ontwikkelen van een collectieve 
identiteitt moeilijk. Kenmerkend voor de moderne tijd is derhalve het 
verschijnsell  dat culturele waarden, nu deze niet langer volledig vastlig-
genn in de traditie, worden doorgegeven door middel van een constant 
publiekk debat over het collectieve zelfbeeld. 

Inn de traditionele samenleving was het morele denken gebonden 
aann dezelfde vaste patronen die ook de ethiek bepaalden. Er was 
sprakee van een allesomvattende maatschappelijke ethiek. De waarden 
diee tot uitdrukking kwamen in de cultuur, kwamen overeen met de 
waardenn die vastliggen in de persoonlijkheid van mensen. Op verge-
lijkbaree wijze kwamen ethiek en moraal overeen, zij behoorden beide 
tott een allesomvattende ethiek. De rationalisering van de leefwereld 
heeftt de moraal hieruit losgemaakt. Van belang werden voortaan de 
onpartijdigee regulering van conflicten tussen personen, en gelijk 
respectt voor een ieder en voor zijn of haar belangen. In de moderne, 
pluralistischee samenleving ontwikkelt het individu een moreel geweten 
enn laat het zich leiden door het idee dat het zijn eigen lot in handen 
heeft.. Het individu is moreel autonoom en stelt zijn eigen wetten. 

Inn de moderne samenleving ontstaat het probleem hoe op legitieme 
wijzee de verhoudingen tussen mensen genormeerd kunnen worden, met 
inachtnemingg van het morele idee dat allen gelijk respect verdienen en 
datt hun belangen naar gelijkwaardigheid meegewogen moeten worden. 
Hett moreel autonome individu en de gemeenschap van deze individuen 
moetenn dit probleem oplossen. Zij zullen zichzelf regels stellen, 
waarbijj  de gemeenschap langs democratische weg tot de constitutie van 
eenn rechtvaardige samenleving moet komen. De morele autonomie van 
hett individu is de politieke vrijheid van de gemeenschap. Deze vrijheid 
moett beleefd worden in een samenleving waarin zodanige regels gelden 
datt conflicten in het belang van allen geregeld worden.98 

Ziee voor het bovenstaande over de evolutie van ethiek en moraal Habermas, p. 124 
-- 129 (Exkurs), en Habermas 1994, p. 2 - 6 (§ I.); de twee passages komen in 
hogee mate overeen. 
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3.3,23.3,2 Moraal en recht 

Hett voorgaande exposé leidt bij Habermas uiteindelijk tot uitspraken 
overr het moderne recht. De legitimatie van dit recht kan in de pluralis-
tischee samenleving niet langer berusten op traditie. Het moet in over-
eenstemmingg zijn met zowel de morele principes rondom autonomie en 
rechtvaardigheid,, als met de ethische principes rondom de ontplooiing 
vann het individu en de idealen van een leven waar individuen en 
collectievenn zelf verantwoordelijkheid voor nemen. Voor hij toekomt 
aann de legitimatie van het moderne recht richt Habermas zich op het 
ontstaann van dit recht. Dat valt volgens hem samen met het ontstaan 
vann de moraal. Dit standpunt heeft gevolgen voor zijn visie op de 
verhoudingg tussen recht en moraal, en daarmee voor zijn ideeën 
omtrentt legitimiteit. 

Rechtt en moraal zijn volgens Habermas gelijktijdig ontstaan. 
Voorheenn was er een traditionele gemeenschap, waarin het zinloos was 
omm een onderscheid tussen recht en moraal te maken. Dat verandert 
wanneerr er een zelfstandige rechtssfeer ontstaat; er ontstaat een onder-
scheidd tussen de identiteit van een persoon binnen en buiten het rechts-
systeem.. Morele normen hebben betrekking op natuurlijke personen, 
individuelee mensen. Rechtsnormen hebben betekenis voor personen in 
dee rechtsgemeenschap, natuurlijke en rechtspersonen. Ze normeren de 
rechtsgemeenschap,, en zorgen dat deze als zodanig kan blijven be-
staan.. In tegenstelling tot met name Kant, ziet Habermas dat recht en 
moraall  complementair zijn. Dat betekent dat een rechtsorde legitiem is 
alss deze niet indruist tegen de morele orde. Het gelijktijdige ontstaan 
vann recht en moraal doet hem het standpunt innemen dat er geen 
hiërarchiee is." 

Morelee normen hebben betrekking op natuurlijke personen. De 
moraall  is een systeem van kennis waaruit zij kunnen putten. Dit 
systeemm biedt echter geen leidraad voor hun handelen, omdat natuurlij-
kee personen in de moderne samenleving, autonoom als zij zijn, zelf 
moetenn bedenken welke normen zij van toepassing achten op de 
situatiess waarin zij verkeren. De moraal laat hen in concrete hande-
lingssituatiess derhalve zitten met de vraag hoe zij dienen te handelen. 
Zijj  moeten in iedere situatie opnieuw bedenken welke morele normen 
zijj  van toepassing achten, welke beslissing zij juist achten, en hoe zij 
hunn handeling kunnen organiseren. Het recht onderscheidt zich van de 

Habermas,, p. 128, 137. 
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moraal,, omdat het antwoorden in zich bergt op de vraag welk optreden 
eenn handelingssituatie vergt. Het is net als de moraal een systeem van 
kennis,, maar het is daarnaast een handelingssysteem, dat een leidraad 
geeftt in handelingssituaties. 

Hett recht is complementair aan de moraal door de last te verlichten 
vann natuurlijke personen die met de vraag zitten hoe zij dienen te 
handelen.. Het recht neemt een reeks onzekerheden weg. Als leden van 
dee rechtsgemeenschap zijn deze personen in staat om aan normen de 
rechtsvormm toe te kennen. In deze rechtsvorm vinden zij een basis om 
tee handelen.100 De complementariteit volgt uit het gelijktijdige ont-
staann van recht en moraal. In de evolutie van een traditionele naar een 
modernee samenleving hebben zij beide een eigen functie ontwikkeld. 
Hiermeee is nog niet de legitimiteit van het recht verklaard. Het recht is 
inn ieder geval niet legitiem als het tegen de moraal indruist, maar 
hiermeee is nog niet duidelijk wanneer het wel legitiem is. De moraal 
staatt niet hiërarchisch boven het recht en is derhalve geen grondslag 
voorr legitimiteit. Habermas vindt de grondslag in het discoursprincipe. 

3.3.33.3.3 Het discoursprincipe 

Inn een pluralistische samenleving waarin de ontplooiing van het indivi-
duu en zijn morele autonomie van groot gewicht zijn, is het discours 
eenn belangrijke methode om samenhang te behouden. Een discours dat 
maatschappelijkk tot samenhang leidt, dient structuur te hebben. Deze 
structuurr volgt uit het discoursprincipe. Dit principe heeft zijn funda-
mentt in door communicatie gestructureerde samenlevingsvormen 
waarinn men eikaars gelijkwaardigheid erkent. Het is een beginsel dat 
tenn grondslag ligt aan een brede categorie menselijke handelingen door 
tee bepalen welke normen met betrekking tot handelingen geldig zijn. 
Dezee normen zijn handelingsnormen: algemene verwachtingen die men 
opp enig moment binnen een gemeenschap kan hebben van eikaars 
gedragingen.. Het discoursprincipe is gebaseerd op de veronderstelling 
datt praktische vragen onpartijdig beoordeeld en rationeel beantwoord 
kunnenn worden.101 Het luidt als volgt: 'Geldig zijn precies die han-
delingsnormenn waarmee alle mogelijkerwijs betrokkenen als deelne-
merss aan rationele discussies zouden kunnen instemmen'.102 

Habermas,, p. 143 - 151. 
Habermas,, p. 140. 
Habermas,, p. 138; zie ook Van Roermund, 1994, p. 126 (zijn vertaling). 
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Hett discoursprincipe heeft betrekking op handelingsnormen in het 
algemeen.. Het staat neutraal ten opzichte van morele, juridische en ook 
ethischee normen. Het legt inhoudelijk niets vast omtrent deze en 
anderee normen, maar eist wel dat alleen die normen geldig zijn waar 
allenn mee zouden kunnen instemmen die deelnemen aan een rationeel 
discours.. Deze geldigheid is verder onbepaald, behalve door de nadere 
bepalingenn binnen het discoursprincipe zelf: 'rationeel discours' en 
'betrokkenen'.. Een rationeel discours is iedere poging om tot weder-
zijdss begrip te komen met betrekking tot zaken waarvan de interpreta-
tiee een probleem is. Betrokken is een ieder die door de redelijkerwijs 
tee voorziene gevolgen van een door normen geleide algemene praktijk 
inn zijn belang getroffen wordt. Betrokkenen kunnen volgens Habermas 
driee soorten relaties onderhouden: 1) morele relaties, waarbij allen 
betrokkenn zijn, 2) ethisch-politieke relaties, waarbij de leden van een 
concretee politieke groepering betrokken zijn, en 3) pragmatische, 
waarbijj  bepaalde particuliere actoren betrokken zijn.103 

Inn ieder discours spelen steeds pragmatische, ethisch-politieke en 
morelee vragen een rol. Voor ieder discours gelden eigen regels hoe 
dezee vragen beantwoord moeten worden. Dat zijn argumentatieregels. 
Zijj  operationaliseren hoe het discoursprincipe in een bepaald discours 
toegepastt moet worden. Zo komt uit de toepassing van het discour-
sprincipee op het morele discours en op morele normen het zogenaamde 
moraalprincipee voort. Dit principe heeft als afgeleide van het discour-
sprincipee de rol van argumentatieregel in het morele discours. Op 
grondd van deze regel moeten de handelingsnormen, die in dit discours 
gelden,, eisen dat ieders belang in gelijke mate meetelt. Habermas 
spreektt hier van het universaliseringsprincipe.104 Het democratieprin-
cipee is de argumentatieregel in het juridisch discours en heeft betrek-
kingg op die handelingsnormen die rechtsnormen zijn. Deze regel geldt 
bijj  de rationele beantwoording van politieke vragen die kan dienen als 
legitimatiegrondd voor wetgeving. Het legt een procedure van legitieme 
vaststellingg van het recht vast. 

Hett democratieprincipe stelt vast dat alleen die wetten legitiem zijn, 
diee in een juridisch gestructureerd proces van rechtsvaststelling de 
toestemmingg van alle rechtsgenoten hebben gekregen. Het is gebaseerd 
opp de aanname dat een proces van redelijke politieke menings- en 
wilsvormingg mogelijk is dat leidt tot de vaststelling van recht. Voort-

Ziee Van Roermund, 1994, p. 133 (zijn vertaling). 
Habermas,, p. 139, 140. 
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bouwendd op deze aanname stelt het democratiebeginsel hoe dit proces 
geïnstitutionaliseerdd kan worden door een systeem van rechten dat een 
iederr gelijke deelname garandeert. Dit systeem ontstaat wanneer de 
ledenn van een rechtsgemeenschap, zoals in het bovenstaande reeds 
werdd beschreven, de rechtsvorm toekennen aan nonnen. Het democra-
tieprincipee verklaart de betekenis van een praktijk van rechtsgenoten 
diee zelf vormgeven aan hun bestaan, en die elkaar erkennen als vrije 
enn gelijke leden van een vrijwillig e associatie. Het discoursprincipe eist 
datt de rechtsnormen die binnen deze associatie gelden de toestemming 
vann allen hebben. 

3.3.43.3.4 Habermas en de controverse tussen Raz en Dworkin 

Habermass heeft duidelijke ideeën over het gezag van het recht. Deze 
zall  ik hier gebruiken om een oplossing te geven voor het probleem dat 
Razz opwerpt met betrekking tot het gezag van het recht en dat in het 
vorigee hoofdstuk bij de behandeling van Dworkin is blijven bestaan. 
Dworkinn richt zich op de gemeenschap als auteur van het recht, terwijl 
Razz daarvoor een duidelijk herkenbare autoriteit aanwijst. Ondanks alle 
mogelijkee weerleggingen van de kritiek van Raz op Dworkin houdt 
dezee kritiek in zoverre stand, dat zich ook bij Dworkin de situatie voor 
kann doen dat een afweging gezaghebbend afgesloten moet worden. Er 
moet,, met andere woorden, op dat moment een knoop doorgehakt 
worden,, of met nog weer andere woorden, het discours moet tijdelijk 
tott een einde komen, omdat er een besluit vereist is. Habermas brengt 
ditt moment helder in beeld door het onderscheid dat hij maakt tussen 
hett morele en het juridische discours. Deze onderscheiden zich door 
eenn eigen argumentatieregel. De morele argumentatieregel geeft aan 
datt iedere actor elk standpunt steeds weer in twijfel mag trekken. De 
afwegingg gaat steeds door, en niemand kan een knoop doorhakken. De 
juridischee argumentatieregel, het democratieprincipe, is er nu juist op 
gerichtt dat er knopen doorgehakt kunnen worden. 

Inn het recht is de afweging op een geheel eigen wijze eindig. Dat 
will  zeggen dat het een ieder net als in het morele discours vrij staat 
omm zijn eigen afweging te maken. Anders dan in het morele discours is 
echterr de afweging beperkt op punten waar eerder een gezaghebbend 
besluitt is gevallen. Een nieuw besluit is in principe gebonden aan het 
gezagg van eerdere besluiten. Dus heeft de wetgever, een rechter, of 
eenn bestuursorgaan zich eerder over een bepaalde situatie uitgelaten, 
dann mag het besluit daar in een nieuwe, vergelijkbare situatie niet 
zomaarr van afwijken. Zo mag de wetgever de wet veranderen, maar 
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alleenn na het doorlopen van de juiste procedure. De rechter mag in een 
nieuwee situatie 'om gaan', maar is ook aan procedures gebonden, 
bijvoorbeeldd een hoger beroep wanneer deze rechter niet de hoogste 
rechterr is. Ook het bestuur mag in een nieuwe, vergelijkbare situatie 
eenn ander besluit nemen, maar zal dat moeten kunnen motiveren, 
bijvoorbeeldd tegenover de rechter. 

Inn tegenstelling tot het morele discours zijn in het recht sommige 
beslissingenn definitief, omdat niet iedereen elke beslissing kan of wil 
veranderen.. Het juridisch discours mag zich in nieuwe situaties overal 
voortzetten,, behalve op die punten waar eerder uitspraken over zijn 
gedaann en waarop het bevoegde gezag niet kan of wil terugkomen. Het 
democratieprincipee brengt dit discours tot een einde voorzover dit raakt 
aann eerdere uitspraken van het gezag, en zolang dit gezag zich daar 
niett in mengt. Het lijk t daarmee op het decisiebeginsel dat eist dat de 
rechterr op een gegeven moment tot een uitspraak komt. Meer overeen-
komstenn vertoont het democratiebeginsel met het legaliteitsbeginsel, dat 
eistt dat actoren zich bij hun besluitvorming houden aan wet en juris-
prudentie.. Dworkin past het legaliteitsbeginsel toe alsof er sprake is 
vann een moreel discours. Moreel kan een ieder wet en jurisprudentie 
naarr eigen oordeel hoog achten, volstrekt verwerpen, en alles daartus-
senin.. Moreel is het legaliteitsbeginsel een beginsel als alle andere, dat 
afhankelijkk van de situatie een eigen gewicht kan krijgen. Dworkin 
pastt alle beginselen op deze wijze toe, zie daarover het tweede hoofd-
stukk van dit boek, maar juridisch kan hij dit niet volhouden. 

Dworkinn en Raz zijn beide van mening dat in het juridisch discours 
knopenn doorgehakt moeten worden. Dworkin denkt dat dit plaats kan 
vindenn in een discours waarin alle beginselen hetzelfde gewicht heb-
ben,, inclusief het legaliteitsbeginsel. Uit het werk van Raz volgt 
daarentegenn dat het legaliteitsbeginsel juridisch in iedere situatie 
hetzelfdee gewicht heeft. Het is alsof het daarmee zijn beginselkarakter 
verliest,, en of er sprake is van een algemene regel. Het woord demo-
cratieprincipee lijk t daarmee door Habermas slecht gekozen. Eerder is 
err sprake van de democratieregel en de legaliteitsregel. Deze regel eist 
inn iedere situatie waarin er sprake is van voorafgaande uitspraken van 
wetgeverr of rechter, dat de afweging omtrent de beste handeling in 
dezee situatie zich houdt aan deze uitspraken. Het verschil tussen het 
morelee en juridische discours is het beginselkarakter van het legaliteits-
beginsel.. Het verschil tussen Raz en Dworkin is dat de laatste dit 
beginsell  in het recht toepast als een moreel beginsel, terwijl hij het zou 
moetenn toepassen als een rechtsregel. Raz past deze regel wel toe; zie 
dee discussie in 2.3.4. 
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3.44 Het systeem van rechten 

Mett de bovenstaande behandeling van het democratieprincipe eindigt 
dee uiteenzetting die aangeeft hoe Habermas komt tot een systeem van 
rechten.. In deze paragraaf komen vorm en inhoud van dit systeem aan 
dee orde. Burgers die hun samenleven met behulp van het positieve 
rechtt op legitieme wijze willen regelen, zullen elkaar een reeks rechten 
moetenn toekennen. Deze reeks vormt het systeem van rechten. Hierin 
spelenn subjectieve rechten een voorname rol. Zij leggen de grenzen 
vast,, waarbinnen een subject het recht heeft zijn eigen wil te volgen. 
Subjectievee rechten corresponderen met subjectieve handelingsvrijhe-
den.. Zij stellen aan de handelingsvrijheid van het individu die grenzen, 
diee andere leden van de samenleving het profijt van dezelfde rechten 
verzekeren.. Belangrijk voor Habermas is in dit verband het idee dat 
hierinn het gelijkheidsbeginsel zit opgesloten, en het idee dat alleen 
wettenn deze grenzen kunnen vastleggen: 'in de vorm van algemene en 
abstractee wetten komen aan alle subjecten dezelfde rechten toe'.105 

Hett is een uitgangspunt van Faktizitat und Geltung dat het recht 
aann het samenleven van mensen stabiliteit kan bieden. Met dit uit-
gangspuntt hangt het idee samen dat iedere handeling steeds gepaard 
zouu gaan met een overdaad aan morele oordeelsvorming, wanneer de 
modernee samenleving geen recht zou kennen. Ter legitimatie van zijn 
handelenn zou iedere burger steeds een proces van morele overweging 
moetenn herhalen. Nu het recht wel bestaat, blijf t de burger een deel 
vann deze overwegingen bespaard, omdat deze reeds in het recht 
opgeslotenn zitten. Habermas concentreert zich hierbij op het geschre-
venn recht. Door vast te leggen hoe de handelingsvrijheid van een 
individuu samen kan gaan met die van anderen, bespaart de wet de 
samenlevingg processen die zich anders steeds zouden moeten herhalen. 
Eenn handeling is nu gelegitimeerd omdat deze legaal is. De vraag is nu 
echterr wat de legitimiteit van deze legaliteit is. 

Dee legitimiteit van de wet legitimeert het handelen van burgers dat 
conformm de wet is. Dit handelen is legaal, zij hoeven het niet te 
motiveren.. De wet is echter ook weer het resultaat van het handelen 
vann burgers, want zij hebben het subjectieve recht om betrokken te zijn 
bijj  het proces van politieke besluitvorming over wetgeving. De wet 
ontleentt zijn legitimiteit aan dit proces. Er doet zich nu een paradoxale 

Habermas,, p. 109 - 110 (mijn vertaling); zie ook p. 153. 
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situatiee voor: er zijn subjectieve rechten die de individuele burger het 
rechtt garanderen te participeren in politieke besluitvorming. Deze 
politiekee rechten maken legaal gedrag tot plicht. Tegelijkertijd maken 
zijj  als subjectieve rechten de motivering van dit legale, regelconforme 
gedragg onnodig. Wetgeving is echter bij uitstek een proces dat om een 
dergelijkee motivering draait. Politieke rechten besparen de burger 
enerzijdss morele overwegingen, waar hij zich niet meer in hoeft te 
verdiepen,, terwijl deze rechten hem anderzijds de plicht opleggen dit 
well  te doen. Legaliteit als grondslag van legitiem handelen valt derhal-
vee niet eenvoudig te legitimeren. 

Legitimiteitt door legaliteit ontstaat bij Habermas door de verzoe-
ningg van een aantal rechts verschijnselen dat zich traditioneel moeilijk 
laatt verzoenen: subjectief recht met objectief recht, en mensenrechten 
mett volkssoevereiniteit. De vrijheid van het subject impliceert het 
verbodd aan allen van interventie in de vrijheid van een ander subject. 
Hett objectieve recht legt dit verbod vast. Er is derhalve geen tegenstel-
lingg tussen objectief en subjectief recht, want zij veronderstellen 
elkaar.. Subjectieve rechten impliceren wederkerigheid: subjecten 
moetenn hun eigen vrijheid ook aan elkaar toeschrijven. Het objectieve 
rechtt moet deze wederkerigheid waarborgen. Dit maakt dat het objec-
tievee recht tot stand moet komen op een wijze die ook wederkerig is. 
Hett mag niet zo zijn dat een groep subjecten dit recht vaststelt ten 
kostee van andere groepen. Hieruit volgt het idee van de volkssoeverei-
niteit.. 106 Dit idee is weer verbonden met het begrip mensenrechten. 

Volgenss Habermas zijn volkssoevereiniteit en mensenrechten 
fundamenteell  voor samenlevingen met een 'modern constitutioneel 
regime',, dat wil zeggen moderne op westerse leest geschoeide demo-
cratieën.. De mensenrechten maken dat mensen in deze samenlevingen 
inn een rechtsstaat leven, en de volkssoevereiniteit maakt dat men zich 
inn deze democratieën collectief zelf bestuurt. 'De interne verbinding 
tussenn volkssoevereiniteit en mensenrechten waar we naar zoeken 
bestaatt uit het feit dat mensenrechten precies de voorwaarden weerge-
venn waaronder de verschillende vormen van communicatie die noodza-
kelijkk zijn voor politiek autonome wetgeving, wettelijk kunnen worden 
geïnstitutionaliseerd'107.. Mensenrechten vormen volgens Habermas 

Vann Roermund, 1994, p. 128 - 129. 
Habermas,, 1994, p. 12-13: "The internal connection between popular sovereignty 
andd human rights that we are looking for consists in the fact that human rights 
statee precisely the conditions under which the various forms of communication 
necessaryy for politically autonomous law-making can be legally institutionalized." 
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dee voorwaarden voor de uitoefening van volkssoevereiniteit, en geen 
beperkingenn daarvan. Zij komen tot uitdrukking in de wettelijke 
institutionaliseringg van die discursieve processen van menings- en 
wilsvormingg waardoor de volkssoevereiniteit wordt uitgeoefend. 

Dee combinatie van subjectief en objectief recht en van mensenrechten 
enn volkssoevereiniteit moet duidelijk maken dat legaliteit legitiem kan 
zijn.. Het systeem van rechten kan derhalve in geschreven vorm een 
legitiemee basis bieden voor de integratie van de samenleving door het 
recht.. Dit systeem is tot nu toe beschreven in een abstracte vorm. Dat 
will  zeggen dat nog niet is gesproken over de concrete inhoud van 
rechten.. Na alle voorbereidingen in abstracto laat Habermas ten slotte 
eenn reeks concrete rechten uit zijn analyse volgen. Dit zijn rechten die 
fundamenteell  zijn voor het systeem. Hij spreekt van grondrechten, die 
hijj  onderverdeelt in een aantal categorieën. Belangrijk voor mijn 
onderzoekk is dat zal blijken dat een deel van deze grondrechten als 
rechtsbeginsell  opgevat moet worden. 

1.. Grondrechten die voortvloeien uit de politiek-autonome vormgeving 
vann het recht op de grootst mogelijke mate van gelijke subjectieve 
handelingsvrijheid.. Noodzakelijk correlaat daarmee zijn: 

2.. Grondrechten die voortvloeien uit de politiek-autonome vormgeving 
vann het lidmaatschap van vrijwillig e associaties van rechtsgenoten. 

3.. Grondrechten die voortvloeien uit de inroepbaarheid van rechten 
('accesss to justice') en de politiek-autonome vormgeving van 
individuelee rechtsbescherming. 

4.. Grondrechten op het - met gelijke kansen - deelnemen aan proces-
senn van menings- en wilsvorming waarin burgers hun politieke 
autonomiee uitoefenen en waardoor zij legitiem recht vormen.108 

Dee eerste drie categorieën grondrechten onderscheiden zich van de 
vierde.. Ik zal kenmerken en verschillen van de eerste drie bespreken, 
enn dan het onderscheid met de vierde categorie. De volgorde tussen de 

Habermas,, p. 155 - 157, vertaling Van Roermund, 1994, p. 130. Habermas noemt 
nogg een vijfde categorie grondrechten: "5) Grondrechten op de waarborging van 
levensvoorwaardenn die in zulk een mate sociaal, technisch en ecologisch verzekerd 
zijnn als dit voor een - met gelijke kansen - uitoefenen van de onder 1) - 4) 
genoemdee burgerlijke rechten onder gegeven omstandigheden noodzakelijk is". 
Dezee vijfde categorie staat enigszins buiten de andere vier, en wordt door Haber-
mass ook pas in zijn laatste hoofdstuk besproken. 
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eerstee drie categorieën is niet willekeurig. Voorop staat de eerste 
categoriee die aangeeft dat een ieder zoveel mogelijk recht heeft op 
gelijkee subjectieve handelings vrij heden. Rechtstreeks uit het discour-
sprincipee volgt dat het recht van een ieder vergelijkbaar moet zijn met 
hett recht van ieder ander. Wettelijke regelingen moeten dit respecteren 
omm legitiem te zijn. 

Hett recht op gelijke subjectieve handelingsvrijheid legt een basis 
voorr het recht om te dienen als medium voor de burgers om hun 
samenlevenn met behulp van het positieve recht op legitieme wijze te 
regelen.. Habermas noemt dit medium de rechtscode, waaronder hij de 
taall  verstaat waarin rechtsgenoten elkaar begrijpen. De basis die het 
rechtt op subjectieve handelingsvrijheid legt is echter niet voldoende om 
vormm te geven aan de rechtscode. Voor het bestaan van deze code zijn 
rechtenn nodig die aangeven binnen welke gemeenschap het recht geldt, 
datt is de tweede categorie, en rechten die vastleggen hoe burgers zich 
tegenn elkaar kunnen verweren, dat is de derde categorie. 

Dee grondrechten uit de eerste drie categorieën vervullen in de 
eerstee plaats de rol van rechtsbeginselen waar autoriteiten zich naar 
moetenn richten bij het stellen van recht. Hun inhoud is dan relatief 
onbepaald.. In de tweede plaats zijn het rechten die niet geschonden 
mogenn worden, ook niet door autoriteiten.109 In deze rol van meer 
klassiekk - liberale grondrechten laten de eerste drie categorieën grond-
rechtenn nu een meer concrete invulling toe: de eerste betreft dan 
rechtenn op het respecteren van bijvoorbeeld menselijke waardigheid, 
vann vrijheid, van eigendom, en van het leven en de integriteit van het 
lichaam;; de tweede categorie betreft onder meer het verbod op uitleve-
ringg en het recht op asiel, en daarnaast alle rechten en plichten die het 
lidmaatschapp van een rechtsgemeenschap met zich meebrengen; de 
derdee categorie betreft onder meer de onafhankelijkheid van de rech-
ter,, het verbod op terugwerkende kracht, en het beginsel van ne bis in 
idem. . 

Hett verschil tussen de eerste drie categorieën grondrechten ener-
zijdss en de vierde categorie anderzijds is het abstracte karakter van de 
eerstee drie. Deze drie zijn het resultaat van een theoretische beschou-
wingg over de burger en het recht, en niet van een visie op het recht 
doorr de ogen van de burger zelf. Deze theoretische beschouwing stelt 
hoee conform het democratieprincipe de burgers als autonome rechtsge-
notenn ten opzichte van elkaar moeten staan. Dit principe geeft aan hoe 

Habermas,, p. 160. 
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betrokkenenn moeten deelnemen aan een rationele discussie over het 
rechtt die leidt tot normen waar allen mee kunnen instemmen. De 
grondrechtenn uit de eerste drie categorieën zijn voor een dergelijke 
discussiee inderdaad van belang. Zij moeten daarbij in acht genomen 
worden,, maar zij hebben geen betrekking op het handelen van de 
burgerr wanneer hij daadwerkelijk aan deze discussie deelneemt. 
Daarvoorr dienen de grondrechten uit de vierde categorie. 

Hett discoursprincipe vereist dat alle betrokkenen kunnen instem-
menn met normen die worden vastgesteld in een rationele discussie. Het 
democratiebeginsell  is de argumentatieregel die maakt dat het systeem 
vann rechten en de bijbehorende rechtscode zodanig zijn dat alle autono-
mee burgers kunnen instemmen met de vaststelling van rechtsregels. 
Dezee situatie ontstaat wanneer subjectief en objectief recht en mensen-
rechtenn en volkssoevereiniteit met elkaar in harmonie zijn. In die 
situatiee komen burgers tot de vaststelling van positief recht dat legitiem 
is.. Positief recht als feitelijk verschijnsel heeft dan gelding als legitiem 
recht.. Feitelijkheid en gelding, Faktizitat und Geltung, hebben hier een 
directt verband. Met deze referentie aan de titel van zijn boek nadert 
Habermas'' discourstheorie van het recht haar hoogtepunt. 

3.55 Het procedurele rechtsparadigma 

Hett systeem van rechten heeft een universele waarde. Dat wil zeggen 
datt het relatief onveranderlijk is, terwijl interpretaties van het systeem 
mett de tijd kunnen veranderen.110 Habermas onderscheidt twee 
interpretaties,, of paradigma's, en voegt daar naar aanleiding van de 
discourstheoriee van het recht nog een derde aan toe, het procedurele 
rechtsparadigma.. Bij zijn voorbereiding daarop komt enige verdieping 
inn het begrip paradigma aan de orde. Het paradigma geeft aan welke 
opvattingg van het recht binnen een gemeenschap ten grondslag ligt aan 
dee wijze waarop men binnen deze gemeenschap het recht in de praktijk 
brengt.. Het paradigma hoort dan bij het interne perspectief op het 
recht,, dat is de opvatting van de deelnemers aan de rechtspraktijk. 
Voorr Habermas zijn de deelnemers aan de rechtspraktijk niet alleen de 
rechtsautoriteiten,, wetgever, rechter en bestuur, maar alle leden van 

Ziee Habermas, p. 467. 
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eenn gemeenschap.111 Dworkin hangt het interne perspectief in zijn 
aanvankelijkee theorie op aan de rechtsautoriteiten, maar betrekt daar in 
zijnn latere theorie heel uitdrukkelijk ook de gemeenschap in. 

Ikk volg in dit hoofdstuk Habermas voorzover hij aansluit bij 
Dworkinn en het interne perspectief. Habermas kiest echter niet alleen 
voorr het interne, maar ook voor het externe perspectief, zoals de 
opvattingenn van sociale wetenschappers of historici die de rechtsprak-
tijkk onderzoeken. Zijn stelling is dat men zich in de huidige praktijk 
bewustt is van het gegeven dat er diverse paradigma's bestaan. Dat 
maaktt deze praktijk in zijn woorden reflexief. Dat wil zeggen dat de 
deelnemerss aan de rechtspraktijk weten dat zij handelen op basis van 
eenn paradigma. Door zich reflexief op te stellen, kunnen zij zelf ten 
opzichtee van hun praktijk een extern perspectief innemen, en het eigen 
handelenn bekijken als waren zij sociale wetenschappers.112 Deze 
vermengingg van het interne met het externe perspectief is essentieel om 
tee begrijpen wat volgens Habermas de opvatting is van de deelnemers 
aann de rechtspraktijk. 

Habermass onderscheidt naast zijn eigen procedurele rechtsparadigma 
tweee andere: het paradigma van de liberale rechtsstaat en dat van de 
socialee rechtsstaat. Zij staan in de eerste plaats in een chronologisch 
verband,, waarbij het ene er eerder was dan het andere. Zij kunnen 
tegenwoordigg echter ook naast elkaar staan. Dat geeft de deelnemer 
aann de rechtspraktijk die zich reflexief opstelt de kans om zichzelf 
vanuitt verschillende invalshoeken te bekijken. Chronologisch komt het 
paradigmaa van de liberale rechtsstaat het eerste. Het bestaan daarvan is 
pass manifest geworden toen het tweede, van de sociale rechtsstaat, zich 
begonn te onderscheiden. Pas toen was een reflexieve opstelling moge-
lijk ,, zeker vanaf het moment dat aan de orde was of het ene paradigma 
hett andere uitsloot. Vanaf dat moment speelde de vraag welke het 

Habermas,, p. 476 - 477. Dworkins gebruik van het begrip paradigma komt bij 
Habermass niet aan de orde; zie Habermas, p. 472 e.v. Habermas past het begrip 
paradigmaa toe op interpretaties van het recht die dit recht plaatsen in een veelom-
vattendee sociale en historische context. Zo onderscheidt hij het paradigma van de 
liberalee rechtsstaat en dat van de sociale rechtsstaat. Dworkin spreekt op dat punt 
eerderr van het concept van het recht, en van concepties, hoewel hij daarmee niet 
opp exact hetzelfde doelt als waarop Habermas met zijn paradigma's doelt. Haber-
mass (p. 527) onderscheidt net als Dworkin concepties van paradigma's, waarbij de 
conceptiee een interpretatie is van het recht die minder omvat dan het paradigma. 
Bijj  Dworkin is dit precies andersom. 
Habermas,, p. 476 - 477, zie ook p. 468 - 469. 
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bestee aansloot bij de zelfopvatting van de deelnemers aan de rechts-
praktijk.. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen hebben intussen de 
vraagg doen ontstaan naar een nieuw paradigma.113 In die chronologie 
pastt enerzijds het procedurele rechtsparadigma, anderzijds heft de 
reflexiviteitt de chronologie op, door alle paradigma's naast elkaar te 
plaatsen.114 4 

Habermass neemt bij de beschrijving van paradigma's als uitgangspunt 
dee rol die de actor speelt. In de liberale rechtsstaat is dat een rechts-
subjectt dat met name op basis van het privaatrecht vrijheden geniet 
waarr hij en de andere actoren in gelijkheid gebruik van kunnen maken. 
Inn de sociale rechtsstaat is de actor een rechtssubject dat met name op 
basiss van het publiekrecht voorzieningen aangereikt krijgt om in 
dezelfdee mate als andere actoren van zijn vrijheden gebruik te kunnen 
maken.. Hier manifesteert zich een strijdigheid tussen privaatrecht en 
publiekrecht,, die ten grondslag ligt aan de tegenstellingen tussen beide 
paradigma's.. In de klassieke liberale rechtsstaat wordt het privaatrecht 
geachtt een samenhangend geheel aan rechten te zijn, dat nauw aansluit 
bijj  de handelingen die de individuele burger van nature verricht, met 
namee op de vrije markt. Dit geheel van formele rechten gaat verloren 
doorr de materialisering van het recht. Dat is de ontwikkeling waarin de 
inhoudd van het recht zijn aansluiting bij de natuur van de burger 
verliest,, omdat het moet gaan bijdragen aan een streven naar de 
materiëlee gelijkheid van alle burgers. Deze ontwikkeling heeft zijn 
wortelss in het publiekrecht.115 

Kenmerkendd voor het paradigma van de liberale rechtsstaat is het 
beeldd van de autonome actor die zich in vrijheid en gelijkheid op de 
marktt begeeft. Het paradigma van de sociale rechtsstaat heeft enerzijds 
ditt beeld doorgeprikt, omdat het niet realistisch was, maar staat 
anderzijdss in het teken van een streven om dit beeld alsnog te realise-
ren.1166 Het beeld was niet realistisch omdat het als uitgangspunt had 
datt mensen niet alleen gelijk behoren te zijn, maar dat ook daadwerke-
lij kk zijn. Deze feitelijke gelijkheid betrof dan de mogelijkheden van 
mensenn om op de vrije markt te opereren, en daar was geen sprake 
van.. In de sociale rechtsstaat geldt niet de aanname dat mensen gelijk 
zijn,, maar wel de norm dat ze dat behoren te zijn, en de norm dat de 

1133 Habermas, p. 469 - 470, p. 493, en zie p. 524 - 526, én p. 536. 
1144 Habermas, p. 500, p. 529 - 530. 
1155 Zie Habermas, p. 477 - 478, zie ook p. 484, 486 - 487. 
li 66 Habermas, p. 482 - 483, zie ook p. 485. 
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staatt zich moet inzetten voor daadwerkelijke gelijkheid.117 Daarmee 
doett de overheid haar intrede. Het grote verschil met het paradigma 
vann de liberale rechtsstaat is dat in dat van de sociale rechtsstaat de 
overheidd een voorname rol speelt. Dit heeft ook gevolgen voor de 
opvattingg van de rol van de actor. In de liberale rechtsstaat bestaat het 
levenn van de gemeenschap, en dan met name op de markt, uit de 
handelingenn van actoren, die individueel geen invloed hebben op dit 
leven.. In de sociale rechtsstaat wordt de overheid geacht daar wel 
invloedd op te hebben, ten koste van de speelruimte van de individuele 
actor.118 8 

Beidee paradigma's hebben gemeen dat zij draaien om de vraag of 
hett volstaat om de autonomie van het individu te waarborgen door 
vrijheidsrechten,, of dat aanspraken op inspanningen van de overheid 
dezee autonomie moeten verzekeren. Dit gemeenschappelijke uitgangs-
puntt concentreert zich op de autonomie van het individu om zijn eigen 
belangenn na te streven, en niet op zijn autonomie om mee te beslissen 
overr aangelegenheden van de gemeenschap. Voorzover het individu 
zijnn eigen belangen nastreeft is hij geadresseerde van het recht. Zijn 
autonomiee behelst echter ook deelname aan het vaststellen van de 
inhoudd van het recht. De paradigma's van de liberale en van de sociale 
rechtsstaatt voorzien niet in deze autonomie van de staatsburger, of 
openbaree autonomie.119 Het procedurele rechtsparadigma voorziet 
daarr wel in. De private en openbare autonomie hebben bij Habermas 
eenn circulaire verbinding. Dat wil zeggen dat alleen dat recht legitiem 
kann zijn dat voortkomt uit de meningsvorming van staatsburgers die 
dezelfdee rechten hebben. Hun openbare autonomie berust op het recht 
omm deel te nemen aan democratische processen. Van deze rechten 
kunnenn zij pas werkelijk gebruik maken als hun private autonomie 
gewaarborgdd is. Waarborging daarvan vindt echter wederom plaats 
doorr het recht, dat wil zeggen door de vrije en gelijke meningsvorming 
vann staatsburgers.120 

Inn de paradigma's van de liberale en de sociale rechtsstaat staan de 
kenmerkenn van actoren centraal; wie of wat zijn zij, wat kunnen zij, en 
watt mogen zij. Is de actor bijvoorbeeld een individu met al zijn 
kenmerken,, of is het een overheid? Aan deze kenmerken kunnen 
anderee actoren normatieve verwachtingen ontlenen. Rechtsvragen 

Habermas,, p. 485 - 486, p. 487 - 488. 
II IC 

Habermas,, p. 488 - 490. 
1199 Habermas, p. 491 - 492; zie ook p. 505 - 506. 
1200 Habermas, p. 492. 
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krijgenn een antwoord in een strijd voor vrije speelruimte van de 
individuelee actor versus de mogelijkheden van de overheid om deze 
ruimtee te beperken. In het procedurele rechtsparadigma volgen norma-
tievee verwachtingen uit de wijze van communiceren. Rechtsvragen 
krijgenn een antwoord in een proces van vrije meningsvorming. Dat 
process is machtsvrij en is geworteld in de leefwereld, en in ideeën die 
daarr heersen over de private en publieke levenssfeer. Uit dit communi-
catieprocess ontstaat legitiem recht. De sleutel tot het procedurele 
rechtsparadigmaa is enerzijds het idee dat een rechtsorde legitiem is 
voorzoverr deze de private en openbare autonomie van het individu 
waarborgt,, anderzijds volgt deze legitimiteit uit de wijze van communi-
cerenn waarin deze autonomie zich kan uiten en bewijzen.121 

Dee erkenning van het recht van een individu heeft geen zin als dit 
rechtt geen rol speelt bij besluiten waarin het betrokken is. Kan het 
individuu er op rekenen dat het daar een rol zal spelen? Om daar op te 
kunnenn rekenen zal het individu ook over het recht, de aanspraak, 
moetenn beschikken dat zijn rechten een rol zullen spelen in besluiten 
waarinn ze betrokken zijn. Kortom, alle rechten op vrijheid, of op een 
prestatiee moeten gepaard gaan met het recht dat deze rechten een rol 
zullenn spelen. De paradigma's van de liberale en sociale rechtsstaat 
miskennenn dit. Zij erkennen enkel rechten op vrijheid en prestatie, en 
niett op een plaats in besluitvormingsprocedures. Het procedurele 
rechtsparadigmaa erkent dit laatste wel. Daarbij ziet dit paradigma het 
rechtt op een positie binnen procedures als het recht van het individu 
omm zelf zoveel mogelijk aan deze procedures deel te nemen.122 In 
eenn representatieve democratie kunnen volksvertegenwoordigers 
optredenn namens het individu, en kunnen de rechter en het bestuur zich 
ookk opwerpen voor de verdediging van zijn rechten. Is dat voldoende? 
Kenmerkk van de hedendaagse samenleving is volgens Habermas een 
toenemendee complexiteit. Dit maakt dat het individu zoveel mogelijk 
zelff  moet participeren in besluitvorming. Representatie door volksver-
tegenwoordiging,, rechter en bestuur schiet tekort. 

Dee complexiteit van de samenleving verschijnt in het licht van de 
diversee paradigma's als een crisis van het recht. In het licht van de 
paradigma'ss van de liberale en sociale rechtsstaat neemt de complexi-
teitt zodanige vormen aan dat het recht nauwelijks meer kan dienen om 
dee burger te beschermen, of bij te staan.123 Het procedurele rechts-

Habermas,, p. 492 - 493; zie ook p. 503. 
Ziee Habermas, p. 504 - 506, p. 514 - 515. 
Ziee Habermas, p. 519 - 527. 
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paradigmaa werpt hier een ander licht op, en ziet nog wel een functie 
voorr het recht. Aan die functie ligt niet langer de klassieke rechtsfiguur 
tenn grondslag waarin de algemene en abstracte wet de basis biedt voor 
dee machtenscheiding tussen de wetgever die deze wet maakt, de 
rechterr die deze toepast, en het bestuur dat deze uitvoert. De reflexivi-
teitt van het recht maakt dat het formele, materiële en procedurele recht 
zichh aanbieden als alternatieven. Dat stelt de wetgever voor de keuze, 
waarbijj  hij kan afzien van de algemene en abstracte wet, en er ook van 
kann afzien zelf op te treden, en de besluitvorming overlaat aan rechter, 
bestuur,, of samenleving. De rechter heeft onder deze omstandigheden 
slechtss beperkt houvast aan de wet. Hoe kleiner de houvast is, des te 
meerr zal hij zijn besluit moeten baseren op ideeën die in de maatschap-
pijj  leven. Dat kan hem bewegen de procedure minder om juridische 
expertss te laten draaien en meer een openbaar karakter te geven.124 

Voorr wie vasthoudt aan het klassieke model van machtenscheiding, 
dee trias politica, is al lang duidelijk dat het bestuur feitelijk niet 
voldoett aan de grenzen van zijn handelen conform de trias. Dat wil 
zeggenn dat het bestuur feitelijk niet in staat is om enkel uitvoering te 
gevenn aan de wet, maar daarbij vrijheden moet nemen. In de complexe 
samenlevingg neemt deze vrijheid steeds grotere vormen aan. Dat vraagt 
omm andere methodes van legitimatie dan enkel het primaat van de wet, 
enn controle door de rechter. Deze methodes bestaan uit participatie van 
dee burger bij bestuurlijke besluitvorming. Bij een dergelijke bestuurs-
praktijk,, maar ook bij een nieuwe invulling van de praktijk van wetge-
verr en rechter, loert steeds het gevaar dat er besluiten zullen vallen die 
opp niet te rechtvaardigen wijze de belangen van sommigen begunstigen 
enn van anderen benadelen. Voor een legitiem besluit dienen deze 
praktijkenn te voldoen aan de eisen van machtsvrije communicatie.125 

Omm deze besluiten te laten resulteren in de vaststelling van legitiem 
rechtt moet hun totstandkoming voldoen aan de in deze paragraaf 
uiteengezettee voorwaarde van een circulaire samenhang tussen de 
rechtenn van het individu in zijn private en openbare autonomie. 

Habermas,, p. 529 - 530. 
Habermas,, p. 530-532. 
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3.66 Conclusie 

Hett voornaamste doel van dit proefschrift is om voor de beginselen 
vann behoorlijk bestuur een bevredigende plaats te vinden in het sys-
teemm van bestuursrecht. Tot slot van dit hoofdstuk zal ik proberen om 
inn het licht van dit doel enige verbanden te leggen tussen de theorieën 
vann Habermas, Dworkin en Richardson. 

Inn Habermas' procedurele rechtsparadigma blijven de functies van 
wetgever,, rechter en bestuur bestaan. Zij functioneren niet binnen een 
striktee scheiding van hun machten, maar krijgen onderscheiden functies 
binnenn uiteenlopende wijzen van communiceren over de vaststelling 
vann legitiem recht. Deze communicatievormen verschillen bijvoorbeeld 
inn hun concentratie op wetgeving, rechtspraak, of bestuur, en kunnen 
verschillenn naar onderwerp en deelnemers. Om tot de vaststelling van 
legitiemm recht te kunnen komen, moeten zij in ieder geval voldoen aan 
dee voorwaarde dat betrokkenen hun rechten in een open debat in een 
geregeldee procedure kunnen verdedigen. Met dit beeld schetst het 
procedurelee rechtsparadigma in ieder geval hoe besluitvorming behoort 
plaatss te vinden. Daarnaast heeft het ook de pretentie om voor een deel 
tee beschrijven hoe deze feitelijk plaatsvindt.126 Tot dit normatieve en 
feitelijkee beeld behoort nog een laatste centraal element, de openbaar-
heid.. De samenhangende rechten van het individu komen niet tot leven 
opp de markt, noch in de verzorgingsstaat, maar in de communicatie 
tussenn privé personen en in het openbare debat. In het openbare debat 
kann langs democratische weg communicatieve macht tot stand komen, 
diee zich onderscheidt van geweld. Het is deze macht die wetgever, 
bestuurr en rechter legitimeert, en die vorm geeft aan de samenleving 
opp een wijze die garandeert dat de samenhangende rechten van het 
individuu tot leven komen.127 

Doorr de openbaarheid een wezenlijke rol toe te kennen, maakt 
Habermass dat het procedurele rechtsparadigma niet alleen de opvatting 
weergeeftt van mensen die als expert deelnemen aan de rechtspraktijk, 
maarr van alle rechtssubjecten die deelnemen aan het openbare de-
bat.1288 Aan het begin van dit hoofdstuk stelde ik dat Habermas tot op 
grotee hoogte Dworkin volgt, maar op een zeker moment afstand van 
hemm neemt. Dat is het cruciale moment waarop Dworkin aankomt bij 

Habermas,, p. 527. 
Habermas,, p. 532 - 533. 
Habermas,, p. 536 - 537. 
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Hercules.. Het is met enig inzicht in Habermas' interne rechtstheorie 
niett moeilijk om te begrijpen wat hij van het Herculesidee vindt. 
Vanuitt zijn ideeën omtrent het discours is de individualistische positie 
vann Hercules verkeerd. Hij stelt hier het discours voor in de plaats. 
Volgenss Van Roermund ontstaat hiermee niettemin slechts een zeer 
geringg verschil tussen Habermas en Dworkin: 'Het komt in feite neer 
opp het verschil tussen een intersubjectieve interpretatie van Hercules 
(Habermas)) en een herculiaanse interpretatie van intersubjectiviteit 
(Dworkin)'129.. In Dworkins aanvankelijke visie op het recht heeft 
eenn rechterlijke uitspraak, die idealiter door een Hercules wordt 
gedaan,, een objectieve waarde. Dit kan betekenen dat het verschil 
groterr is dan Van Roermund doet vermoeden, omdat dit dan het 
verschill  is tussen de intersubjectiviteit van Habermas en de objectiviteit 
vann Dworkin. In zijn latere visie op het recht betrekt Dworkin echter 
meerr de gemeenschap in zijn werk, en verschijnt daarmee ook de 
intersubjectiviteitt in beeld, hoewel anders geïnterpreteerd dan door 
Habermas. . 

Eenn belangrijke overeenkomst tussen Habermas en Dworkin is dat 
Dworkinn een deontologisch standpunt inneemt, en Habermas hem 
daarinn bijvalt wanneer hij stelt dat hun visie op het karakter van 
normen,, waaronder beginselen, in hoge mate overeenkomt. Hij doet 
datt bij een bespreking van het verschijnsel grondwet, die in zijn ogen 
volgenss Dworkin een door rechtsbeginselen gestructureerd systeem van 
regelss is. Beginselen zijn dan hogere normen die de rechtvaardiging 
vann andere normen mogelijk maken. Om het deontologische standpunt 
tee onderstrepen maakt Habermas een onderscheid tussen normen en 
waarden,, waarbij beginselen iets anders zijn dan waarden.130 Een 
normm verplicht allen tot wie de norm gericht is zonder uitzondering tot 
hetzelfdee gedrag. Van normen, en met name rechtsbeginselen, zeggen 
Habermass en Dworkin in dit verband dat ze een 'deontologisch' 
karakterr hebben. 

Naastt dit verschil tussen normen en waarden noemt Habermas nog 
driee verschillen. Het eerste heeft als uitgangspunt dat normen geldig 
zijn,, of ongeldig. Net zoals wij tegen de stelling dat 'iets zo is' ja of 
neee kunnen zeggen, kunnen wij tegen de stelling dat een norm geldt ja 
off  nee zeggen, of ons van een oordeel onthouden. Bij de stelling dat 
ietss van waarde is, blijft een antwoord met ja of nee achterwege, en 

Vann Roermund, 1994, p. 137. 
Habermas,, p. 309 - 311. 
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kunnenn wij in gradaties reageren dat wij iets van meer of minder 
waardee achten. Het tweede verschil heeft als uitgangspunt dat de 
inhoudd van een norm wordt geacht het goede voort te brengen voor 
allen.. Een norm is daarom universeel en geldt met voorrang. Een 
waardee brengt tot uitdrukking wat een persoon of gemeenschap op enig 
momentt goed acht voor zichzelf. Dit is relatief omdat anderen daar in 
anderee tijden en op andere plaatsen verschillend over kunnen denken. 
Hett derde en laatste verschil geeft aan dat normen die voor één en 
dezelfdee groep gelden elkaar niet mogen tegenspreken. Ze moeten 
onderdeell  uitmaken van een coherent systeem van het recht. Waarden 
strijdenn onderling om voorrang. Binnen een gemeenschap vormen zij 
structurenn die zich steeds aanpassen en steeds onder druk staan. 

Watt is nu het verband dat hier gelegd kan worden tussen de 
theorieënn van Dworkin, Habermas en Richardson? Dit verband volgt in 
dee eerste plaats uit de wijze waarop Habermas over waarden spreekt. 
Hijj  spreekt daarover op een wijze die overeenkomt met de manier 
waaropp Richardson spreekt over het goede. Het nastreven van waarden 
iss te maximaliseren net als bij Richardson het goede. Het verband 
betreftt in de tweede plaats de overeenkomst tussen beginselen en het 
juiste.. Richardson heeft het bij het juiste over beginselen. Hij laat zich 
verderr niet uit over wat een beginsel is. Habermas heeft het over 
normenn en legt daarbij de nadruk op beginselen. Op die plaats laat hij 
zich,, behalve met betrekking tot het onderscheid met waarden, niet 
echtt uit over wat een norm is, maar een norm kan ook een regel zijn, 
enn de wijze waarop Habermas hier normen omschrijft kan ook regels 
omvatten.. Kunnen deze regels ook passen binnen het beginselbegrip 
vann Richardson, nu hij dit begrip enigszins vaag heeft omschreven? 

Dee meest duidelijke omschrijving die Richardson van beginselen 
geeft,, is die van beperkingen bij het nastreven van het goede. In dat 
opzichtt kunnen regels evenzeer beperken als beginselen, dus in zoverre 
kunnenn zij passen binnen zijn beginselbegrip. Hij geeft echter redenen 
omm de regels hierbuiten te laten en om zijn beginselbegrip te laten 
passenn bij dat van Dworkin. De voornaamste reden is dat Richardson 
beginselenn in het verlengde van Rawls ziet als algemeen en universeel, 
enn een andere reden is dat hij met het oog op beginselen spreekt van 
eenn overzichtelijke reeks. Dat kan in beide gevallen ook wijzen op 
kenmerkenn van regels, maar de context wijst in alles op beginselen. De 
contextt wijst op het soort normen dat naar het onderscheid van Dwor-
kinn beginselen zijn. In dit verband richt ook Habermas zich primair op 
dee beginselen en niet op regels, ondanks het feit dat hij van normen 
spreekt. . 
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Hett nastreven van waarden maximaliseert het goede, en het nako-
menn van beginselen leidt tot het juiste. Door op deze wijze de beginse-
lenn te plaatsen in een geheel van normen en waarden kan met behulp 
vann het werk van Habermas een verband worden aangebracht tussen 
hett werk van Dworkin en Richardson. Daarnaast maakt Habermas 
duidelijkk dat zowel Dworkin als hijzelf een deontologisch uitgangspunt 
hebben.. Dat wil zeggen dat de beginselen, het juiste, een stevige 
barrièree vormen tegen het ongebreideld maximaliseren van het goede. 
Daarmeee onderscheiden zij zich van Richardson, die noch voor de 
deontologie,, noch voor het consequentionalisme wil kiezen. 

Volgenss Habermas mogen normen die voor één en dezelfde groep 
geldenn elkaar niet tegenspreken. Ze moeten onderdeel uitmaken van 
eenn coherent systeem van het recht. Waarden strijden onderling om 
voorrang.. Binnen een gemeenschap vormen zij structuren die zich 
steedss aanpassen en steeds onder druk staan. Het werk van Dworkin 
sluitt hierbij aan wanneer hij het heeft over beleid. Het voeren van 
beleidd is dan op te vatten als het maximaliseren van het goede. Beleid 
heeftt niet hetzelfde 'troefkarakter' als beginselen. Het doel en het 
voerenn van beleid hoeven daarom niet aan dezelfde eis van coherentie 
enn consistentie hoeven te voldoen waaraan de beginselen moeten 
voldoen.1311 Het beleid mag in bepaalde gevallen tot op zekere hoogte 
afwijkenn van vorige casus. Is dat ook de opvatting van Richardson 
overr beleid, oftewel het maximaliseren van het goede, en wat is zijn 
opvattingg over de plaats van de beginselen, moeten zij een coherent en 
consistentt geheel vormen? Hij laat zich daar bij zijn keuze voor de 
constructievee interpretatie niet expliciet over uit. In ieder geval lijken 
zijnn ideeën op dit punt niet in de weg te staan aan een vereniging met 
diee van Dworkin en Habermas. In een op rechtsbeginselen gebaseerd 
rechtssysteemm moet duidelijk zijn welke norm van toepassing is, en 
welkee niet. Het is uiteindelijk de taak van de rechter om dit te bepalen. 
Dee wetgever zal hier ook op letten, maar deze zal daarnaast belangen, 
oftewell  waarden afwegen.132 

Tott slot richt zeker Richardson met zijn meta-ethische theorie zich op 
hett redeneren over normen, en niet op de maatschappelijke functie van 
normen.. Dworkin richt zich met name op de juridische functie van 
normen,, en dat geldt ook voor Habermas, zolang deze in navolging 
vann Dworkin een rechtstheorie opstelt. Habermas doet echter meer dan 

11 Dworkin, 1986, p. 243. 
22 Habermas, p. 314 - 317. 
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dat.. De rechtstheorie van Dworkin betreft met name het handelen van 
dee rechter, het is een handelingstheorie. Zeker wanneer de legitimatie 
vann het handelen van de rechter aan de orde is, betrekt Dworkin daar 
ookk de samenleving bij. Daarmee geeft hij echter geen volledige 
verklaringg van de wijze waarop normen functioneren binnen, en vorm 
gevenn aan de samenleving. Ook Habermas stelt een handelingstheorie 
op.. Deze betreft niet alleen het handelen van de rechter, maar tevens 
datt van andere rechtssubjecten. Dat is nog geen verklaring van het 
functionerenn van nonnen binnen de samenleving, ook niet wanneer 
Habermass de legitimiteit van het recht aan de orde stelt. Hij richt zich 
echterr wel op de maatschappelijke functie van normen, wanneer hij 
zijnn handelingstheorie expliciet onderdeel maakt van een meer omvat-
tendee theorie, die ook de samenleving betreft, en de functie van 
normenn daarin. Dat zal in de volgende hoofdstukken aan de orde 
komen. . 
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