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Filosofische vragen, stelde JÃ¼rge Ha- 
bermas m zijn Theorie des kommunika- 
tiven Handelns (1981), stammen uit de 
reflectie op de in het alledaagse kennen, 
spreken en handelen belichaamde ratio- 
naliteit. Het is geen geheim dat Haher- 
mas de filosofie wat dit betreft nog altijd 
als 'hoeder van de rede' beschouwt. An- 
ders dan wel eens wordt gesuggereerd, 
is hij verbonden met historisch en cultu- 
reel gesitueerde levensvormen. Volgens 
Hahermas kan de filosofie daarom niet 
simpelweg als hoogste rechter oordelen 
vellen over wetenschap en cultuur, veel- 
eer dient zij, in samenwerking met de 
menswetenschappen, de intuitieve, pre- 
theoretische kennis te reconstrueren die 
aan kennen, spreken en handelen ten 
grondslag ligt. Zo zouden empirische, 
fallibele hypotheses kunnen worden op- 
gesteld, die universele waarheids- en 
geldigheidsaanspraken een wetenschap- 
pelijke 'back-up' kunnen verlenen. (1) 

Afgezien van de veel bediscussieerde 
these, dat elke waarheidsaanspiaak puur 
taalmatig gezien al universeel van aard 
zon zijn, is er  een politieke reden voor 
Hahennas' preoccupatie met het univer- 
seel karakter van de formele structuren 

1 Vgl. JÃ¼rge Habermas, 'Die Philosophie als 
Platzhaiter und interpret' m' Moraibewur31- 
ss;" und kommunikatives Handein Frank- 
luii am Mam 1983, pp 9-28 

van rationeel handelen. Zijn werk staat in 
het teken van de gedachte van "de ver- 
zoening van de in tegenstellingen uiteen- 
vallende moderniteit". (2) Zoals bekend 
vinden die tegenstellingen hun oorsprong 
volgens Hahermas in de differentiatie 
van wat Max Weber "culturele waarden- 
sferen" noemde: wetenschap, technolo- 
gie, kunst en kritiek, geinstitutionali- 
seerde politiek, recht en moraal. Die 
waardensferen zouden alle hun eigen 
specifieke doelstellingen en handelmgs- 
nonnen ontwikkelen en zich daardoor 
verwijderen van datgene wat Hahermas 
als alledaagse, communicatieve hande- 
lingspraxis beschouwt. De filosofie dient 
nu de politieke taak, de rationele princi- 
pes van het menselijk handelen aan te 
horen met behulp waarvan de dreigende 
ontkoppeling van culturele waardensfe- 
ren -en daarmee het uiteenvallen van de 
rede - in de hand kan worden gehouden. 
Communicatieve, volgens Hahermas al- 
tijd universele geldigheidsaanspraken, 
zonden legitieme wapens zijn om 'ver- 
starde' culturele waardensferen open te 
breken en weer op elkaar te betrekken. 

Ook Habermas' moraalfilosofische 
uitwerking van de theorie van het com- 
municatieve handelen, rijn Diskursethik 
(3). draagt een sterk politiek karakter. In 
de diskursethiek werkt Hahermas de  
principes van morele argumentatie uit die 
zijns inziens aan institutioneel veranker- 
hare procedures van menings- en be- 
sluitvorming ten grondslag zouden 
moeten liggen. Zoals blijkt uit Haher- 
mas' nieuwe verzamelbundel Erlaute- 
rungen zur Diskursethik, gaat het 
daarom in de  diskursethiek slechts om 
een deelverzameling van alle moreel re- 

2 Vgl. JÃ¼rge Habwrmas et. al., 'Dialektik der 
Rationalisierung' in: Die neue UnÃ¼bersicht 
iichkeit. Frankfurt am Main 1985, pp. 167- 
207. 

3 De term 'Diskursethik' vertaal ik voor deze 
recensie, vanwege de mearduidigheid van 
vertalingen als 'discussie -ethieko of 'dis- 
cours -ethiek", eenvoudigweg als 'diskurs- 
elhiak'. 



levante problemen, namelijk die prohle- 
men die om een oplossing vragen waar- 
voor moet gelden: "Jeder muR wollen 
konnen, daB die Maxime unserer Hand- 
lung ein allgemeines Gesets werde" (p. 
108) - een letterlijk citaat uit Kants 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. 
Politieke en juridische problemen zijn 
volgens Habermas bij uitstek zulke pro- 
blemen. 

De zes opstellen, waarvan er al drie 
eerder werden gepubliceerd, borduren 
voort op MoralbewufStsein und kommu- 
nikatives Handeln (19831, het boek 
waarin Habermas zijn diskursethiek voor 
het eerst ontwikkelde. ZIJ zijn over drie 
hoofdstukken verdeeld: 'Moralitat und 
Sittlichkeit', 'Moralentwicklung' en 
'Praktische Vernunft'. 

Het laatste hoofdstuk bevat het uit 
programmatisch oogpunt interesssantste 
opstel van de bundel: het tot nog toe on- 
gepubliceerde "Vom pragmatischen, 
ethischen und moralischen Gebrauch der 
praktischen Vernunft". In dit opstel on- 
derscheidt Habermas tussen verschillen- 
de typen van praktisch handelen. Als 
overtuigd pragmatist gaat hij er vanuit dat 
een persoon haar handelingen normaliter 
aan de  hand van als vanzelfsprekend er- 
varen handelingsnormen doorvoert. Op 
het moment, dat dergelijke handelings- 
normen hun vanzelfsprekende karakter 
verliezen - omdat zij botsen met de nor- 
men van anderen iÃ¬ omdat de gegeven 
situatie onbekend i$ - wordt de vraag 
"wat moet ik doen*'" acuut. Om die vraag 
te kunnen beantwoorden moet volgens 
Habermas allereerst duidelijk worden of 
het hier een pragmatische, ethische of 
morele vraag betreft. Pragmonsche vra- 
gen behoeven volgens Habermas een 
"instrumenteel-rationele keuze voor mid- 
delen om een bepaald doel te bereiken". 
Dat is duidelijk. Binnen het bereik van 
communicatieve handelen onderscheidt 
Habermas vervolgens tussen ethische en 
morele vragen. En dat is, zeker op het 
eerste gezicht, minder duidelijk. Ethische 
vragen zouden zelf-reflexieve vragen 

naar "het goede leven" zijn, door Haher- 
mas ook als "existenti'le vragen" geken- 
merkt. Zij confronteren de mens met de 
vraag "wie hij is en wie hij zou willen 
zijn", (p.103) Op dergelijke vragen zijn 
volgens Habermas in een na-metafysi- 
sche wereld geen algemene antwoorden 
mogelijk.Zij kunnen slechts aan de hand 
van zelfgekozen "ik-idealen" die per per- 
soon verschillen, worden beantwoord. 
In het geval van morele vragen zou het 
daarentegen om algemene rechtvaardig- 
heidsvragen gaan. Er zijn situaties, stelt 
Habermas, waarin de fundering en toe- 
passing van algemene normen vereist is, 
die wederzijdse rechten en plichten vast- 
leggen. Dergelijke vragen zouden een 
afweging vereisen die categorisch aan- 
geeft wat een ieder m een gegeven situa- 
tie verplicht is te doen. De onderschei- 
ding tussen ethische en morele vragen 
moet de reikwijdte van de disbutsethiek 
aangeven; die zou zich beperken tot mo- 
rele kwesties in de zin van rechtvaardig- 
heidskwesties. 

Haheimas geeft met deze zet de vele 
critici antwoord die hem verwijten met 
zijn universalistische rationaliteits- en 
mofaalnotie de pluraliteit aan culturele 
levensvormen geweld aan te doen. Die 
critici hebben met duidelijk onderschei- 
den tussen substantiÃ«l warden die een 
voorstelling vah het goede leven vastieg- 
gen enerzijds, en de procedurele normen 
die nodig zi,jn om het naast elkaar bestaan 
van dergelijke inhoudelijke opvattingen 
te coordineren anderzijds. Die onder- 
scheiding, die ook kenmerkend is voor 
de hedendaagse liberale politieke filoso- 
fie, overtuigt op het eerste gezicht. Dat 
wil zeggen: het is duidelijk dat ZIJ nodig 
is op een planeet waarop miljarden men- 
sen met vaak radicaal verschillende op- 
vattingen ten aanzien van goed en kwaad 
gedwongen zijn samen te leven. Maar het 
feit dat een dergelijke onderscheiding in 
de  praktijk nodig is maakt haar filoso- 
fisch niet onproblematisch. Om Haber- 
mas' versie ervan aan een ander onder- 
zoek te Onderwerpen is het nodig wat 



uitgebreider op de diskursethiek in te 
gaan. 

In Moralbewufltsein und kommum- 
kutÃ¬ve Handeln had Habermas geheel in 
overenstemming met zqn begrip van fi- 
losofie beargumenteerd dat de taak van 
wijsgerige ethische refelctie bestaat in de 
rationele reconstructie van procedures 
van morele argumentatie die - ondanks 
de voor moderne maatschappijen ken- 
merkende morele pluraliteit - tot norma- 
tieve geldigheid kunnen voeren. Derge- 
lijke procedures dienen inhoudelijk neu- 
traal te zijn, maar toch een intuÃ¯tiev 
kracht te bezitten, Aan die voorwaarden 
van een procedurele ethiek is volgens 
Hahermas het beste te voldoen door de 
formele regels van alledaagse morele ar- 
gumentatie tot uitgangspunt van de theo- 
rie te nemen. Die regels zouden een 
principe van un~versaliseerbuarheid tot 
uitdrukking brengen, volgens welke een 
norm geldig is wanneer zij met een alge- 
meen of een generaliseerbaar belang colL- 
respondeert 

Wanneer personen in hun handelen 
worden geconfronteerd met een moreel 
probleem wordt volgens Habermas een 
moreel Duskurs acuut. Zo'n Diskurs 
orienteert zich wat vorm betreft op 'de 
ideale gesprekssituatie'. Hier gelden de 
criteria voor het communicatieve hande- 
len, namelijk de aanspraak op waarheid, 
normatieve juistheid en waarachtigheid 
die elke spreker impliciet moet maken. 
Habermas voert ook nog enkele externe 
voorwaarden voor een ideaal Diskurs in, 
namelijk: alle bij een moreel dilemma 
betrokken personen moeten het recht 
hebben zich vrij en kritisch te uiten; alle 
betrokken personen dienen in de morele 
discussie een stem te hebben; alleen nor- 
men die algemene belangen behartigen 
mogen als geldig worden beschouwd. 
Wanneer alle in een moreel Diskurs he- 
trokken persenenen een ter discussie 
staande norm door "den zwanglosen 
Zwang des hesseren Arguments" kunnen 
accepteren, is sprake van een consensus 
die als criterium van d e  geldigheid van 

bedoelde noim mag gelden. In de ErlQu- 
terungen wr Diskursethik wordt, zoals 
gezegd. sterker dan voorheen duidelijk 
dat een dergelijk streng criterium van 
geldigheid van een norm slechts in 'mo- 
rele' discussies in Habermas; enge zin 
dient te worden toegepast. 

De kracht van Hahermas' onder- 
scheiding tussen morele en ethische vra- 
gen schuilt vooral in het feit dat hij deze 
niet slechts vanuit een objectivistisch 
gezichspunt ontwikkelt, maar ook het 
deelnemersperspectief van morele acto- 
ren verdisconteert. Hij gaat niet uit van 
een theoretisch geconstrueerde publieke 
sfeer waann 'moreel' wordt gehandeld 
en een private sfeer waarin 'ethisch' 
wordt gehandeld. In sterk pragmatische 
geest laat hij zien dat mensen in a l l e  
handehngssferen van de maatschappij 
met problemen kunnen worden gecon- 
fronteerd die bf om een moreel bf om een 
ethisch oordeel vragen. Dit strookt met 
de  ervaring van het gros van de burgers 
van moderne samenlevingen. 

Maar, er  kleven ook nogal wat be- 
zwaren aan de  onderscheiding tussen 
morele en ethische vragen. Het grootste 
bezwaar is wel dat Hahermas de indruk 
wekt dat uiteindelijk alleen morele argu- 
mentatie in enge zin rationele atgumen- 
talie is. Die indruk ontstaat hijvoorheel in 
het opstel "Heffen hegels Emwande ge- 
gen Kant auch auf die Diskursethik zu?. 
(4) In dat opstel laat Habermas aan de  
hand van een discussie van Hegels kri- 
tiek op Kant zien welke morele intuities 
aan de diskursethiek ten grondslag lig- 
gen. Vanuit wijsgerig anthropologisch 
gezichtspunt stelt Habermas dat morele 
intuÃ¯tie aangeven hoe we door omzichtig 
te handelen onze extreme psychische en 
fysische kwetsbaarheid kunnen heper- 
ken. Het sociale wezen mens, zegt hij, is 
verstrikt in een netwerk van "reciproke 

4 Het werd eerder gepubliceerd in: Wolfgang 
Kuhlmann (red.), Moralilat und Sittf~chkeit. 
Das Problem Hegeis und die Diskursethik. 
Frankiurt an Mam 1986, pp 16-37 



weerloosheid en behoefte aan heschei- 
ming". (p.15) Daarom hebben mensen 
behoefte aan een moraal die ten eerste de 
onaantastbaarheid van individuen en ten 
tweede sociale verhoudingen van erken- 
ning, die een gemeenschap constitueren, 
garandeert (we horen hier echo's van 
Schopenhaner). Deze twee basale morele 
intuÃ¯tie zouden nu door verschillende 
politiek- en moraalfiâ€¢osofisc stromin- 
gen eenzijdig zijn opgenomen. De eerste 
zou vooral in liberale, deontologische 
plichtsethieken als principe van recht- 
vaardigheid centraal staan - zoals hij 
Kant en Rawls; de tweede, als principe 
van solidariteit, in substantialistische 
ethieken van het goede leven - zoals pa- 
radigmatisch hij aristotelici en vandaag 
de  dag hij communitaristen. Hahermas 
roemt nu Hegels inzicht, dat beide mo- 
rele intuÃ¯tie in een wijsgerige ethiek 
moeten worden verdisconteerd. 

Dat inzicht is met behulp van Haher- 
mas' theorie krachtig uit te werken. De 
leefwereld waarvan wij deel uitmaken, 
zo weten wij sinds de Theorie des kom- 
munikativen hundeins, reproduceert zich 
idealiter via communicatief handelen, 
lees: 'praktische Diskurse'. Dergelilke 
Diskurse leiden niet alleen tot resultaten 
die individuele belangen beschermen; zii 
zorgen er tevens voor dat personen in 
sociale banden van solidariteit gebonden 
blijven. Slechts zulke handen, daarover 
is Habermas altijd duidelijk geweest, 
kunnen personen ertoe motiveren zich 
kritisch op te stellen; ZIJ zijn een noodza- 
kelijke voorwaarde voor een intacte per- 
soonlijke identiteit. 

Hegel ging er vanuit dat Kants cate- 
gorische, formeel-procedurele Morali- 
tats-gebod was afgeleid uit - en alleen 
mogelijk was op grond van - universa- 
listische moraalvoorstellingen die in de 
waarden, normen en instituties (lees: 
Sittlichkeit) van de burgerlijke samenle- 
ving zouden zijn gegeven. Hahermas 
gaat niet zover, bij hem komt het primaat 
toe aan de Moraliteit. Hu geeft weliswaar 
toe dat elke universalistische moraal op 

'entgegenkommende Lebensformen' is 
aangewezen (p.25) - waarmee universa- 
listische, post-conventionele vormen van 
solidariteit zijn bedoeld. En bovendien 
stelt hij dat de diskursethiek zoals elke 
wetenschappelijke theorie principieel fal- 
libel is. Maar tegelijkertijd benadrukt hij 
dat de diskurstheoretische versie van de  
categorische imperatief - "Slechts die 
nonnen mogen als geldig worden be- 
schouwd, die op de instemming van alle 
hij een praktisch Diskurs betrokkenen 
kunnen rekenen" - mger is dan een sys- 
tematisering van universalistische idealen 
die in westerse tradities leven. Hij zou 
zijn geldigheid uiteindelijk alleen aan de 
formeel-pragmatische reconstructie van 
de iegels van moiele argumentatie ontle- 
nen, en zodanig als het absoluut ijkpunt 
van autonoom moreel handelen in een 
heteronome wereld dienen te fungeren. 
In streng Kantiaanse zin stelt Hahermas: 
"Autonom darf nur der durch moralische 
Einsicht gelenkte und insofern vollstÃ¤n 
dig rationale Wille heiBen." (p.110) 
Daarmee stileert hij de uit handelmgs- 
theoretisch gezichtspunt overtuigende 
onderscheiding tussen ethische en morele 
vraagstukken tot de grens tussen hetero- 
nomie en autonomie, mening en kennis, 
irrationaliteit en rationaliteit. En blokkeert 
hij mijns inziens de door hemzelf als 
noodzakelijk verklaarde weg om de no- 
ties rechtvaardigheid en solidariteit dia- 
lectisch in &n politieke theorie te ver- 
zoenen. 

In het tweede deel van de  ErlÅ¸ute 
rungen - het hoofdstuk ^Moralentwick- 
lung', dat aan de ontwikkelingspsycho- 
logie van Lawrence Kohlberg is gewijd - 
blijkt eens te meer wat de  drijfveer i s  
voor Habermas' strenge moraalpnncipe. 
Kohlberg verdedigt zoals bekend de the- 
se dat een volwaardige, psychologische 
ontwikkeling wordt afgesloten met een 
postconventioneel niveau van morele 
argumentatie. Op dat niveau zouden in- 
dividuen in staat zijn feitelijke sociale 
conventies aan de hand van abstracte 
normen te bekritiseren. Dergelijke nor- 


