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In KRISIS 31 staan twee reakties afgedrukt op mijn artikel Gekte is een so-
lidariteitskrisis. Vooral de eerste reaktie, van Baukje Prins en Annemarie 
Mol, vraagt om een weerwoord gezien de opeenstapeling van misverstanden 
en wilde beweringen. Met de tweede reaktie, van Geertje Boschma, kan ik 
grotendeels instemmen, behoudens enkele misverstanden waarop ik kort in 
zal gaan. 

De boodschap van Prins & Mol is simpel en duidelijk. Het kommunücatie-
theoriese perspektief van Habermas zou gebaseerd zijn op de dichotomie 
tussen goed en kwaad, in de vorm van de tegensteüing tussen 'echte' 
kommunikatie en schijnkommunikatie. Een dergelijke dichotomie is mis
leidend en gevaarlijk omdat zij tot nieuwe vormen van uitsluiting leidt, 
waarbij Habermas en zijn leerlingen als sociale psychiaters optreden die de 
weg wijzen naar een gezonde maatschappij. Daarvan moeten Prins & Mol 
natuurlijk niets hebben: "Dat botsingen en frikties waar niet over te verga
deren valt, deel van elke maatschappij uitgemaakt hebben en uit zuüen ma
ken, wordt verborgen achter een heilsleer waarin de verwachting van het 
paradijs op aarde is omgetoverd in het ideaal van een gezonde samenle
ving... Kunneman verwijt de psychiatrie dat ze het gebrek aan solidariteit in 
onze maatschappij verhevigt. Intussen hanteert hij een terminologie die 
iedereen die dreigt te gillen, uitsluit van het gesprek, en aan de horizon een 
gezonde gemeenschap projekteert" (1). 

Dat zijn krachtige verwijten die niet eenvoudig weerlegd kunnen worden. 
De kritiek wordt nameüjk geformuleerd via een suggestieve dubbele analo
gie: enerzijds met de reügie (goed-kwaad), anderzijds met de mediese en 
psychiatriese stand (gezond-ziek). Dat is een bijzonder effektieve strategie, 
vooral wanneer men voor het gemak de bekritiseerde positie niet echt uit
eenzet, maar zich beperkt tot zeer globale verwijzingen. Datgene wat door de 
'tegenstander' werkelijk beweerd wordt, komt zodoende nauwelijks in 
beeld en wordt onmiddellijk bedolven onder de negatieve konnaties die via 

1 Vgl. Baukje Prins/Annemarie Mol Het uitdrijven van de duivel met Beëlzebub, Krisis 
31, p. 136. 
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de analogieën in het spel gebracht worden. Daarop past maar één antwoord: 
het klopt niet 
a) Noch de dogmatiese konnotaties die met de religieuze tegenstelling goed
kwaad vertonden zijn, noch de panoptiese en normaliserende konnotaties 
die met de medies-psychiatriese dichotomie gezond-ziek zijn vertonden, 
zijn van toepassing op het onderscheid tussen kommunücatie en schijnkom-
munikatie. De tolangrijkste reden daarvoor is simpelweg dat dit onderscheid 
er op gericht is om weersproken en verworpen te kunnen worden. In te
genstelling tot reügieuze grondbegrippen wordt dit onderscheid niet aan een 
onaantastbare openbaring ontleend en anders dan medies-psychiatriese kate-
gorieën wordt het niet primair met een beroep op wetenschappelijke theorie
vorming en deskundologies onderzoek gerechtvaardigd. Habermas' belang
rijkste grondbegrippen, ontwikkeld in het kader van zijn analyse van de 
taalhandeling, kunnen slechts geldigheid klaimen inzover ze door de betrok
kenen als een geldige explikatie van hun eigen kommunikatieve kompetentie 
worden erkend. Bovendien eist de theorie dat die erkenning onder (nauw
keurig aangegeven en desgewenst op hun beurt kritiseerbare) kommunikatief 
symmetriese voorwaarden plaatsvindt. 
b) Het is een steeds weer herhaald en steeds platter wordend misver
stand dat Habermas' theorie van het kommunikatieve handelen een idyllies 
beeld van 'kommunücatie' en van 'de leefwereld' zou impliceren. Niet alleen 
Prins & Mol, maar ook Geertje Boschma tapt uit dit populaire vaatje, uiter
aard zonder de moeite te nemen deze beschuldiging met citaten en argumen
ten te onderbouwen. Inderdaad, "Verstündigung wohnt als Telos der 
Sprache inne", maar daarmee is aüeen gezegd dat de struktuur van talige 
kommunücatie niet naar dwang, geweld en onderdrukking verwijst, maar 
naar ongedwongen overeenstemming. Over de feitelijke realisering van de 
met die struktuur gegeven mogelijkheden is daarmee nog nul komma nul 
gezegd. Wanneer men steeds maar weer tegen Habermas in blijft brengen 
dat feitelijk de leefwereld toch doortrokken is van geweld en manipulatie, 
dan verraadt men vooral dat men nooit de moeite heeft genomen zelf eens in 
zijn geschriften rond te neuzen. Wanneer je dat wèl doet, stuit je namelijk 
onvermijdelijk op karakteriseringen van het kommunikatieve handelen als de 
volgende: "Typisch sind Zustande in der Grauzone zwischen Unverstandnis 
und Missverstandnis, toabsichtiger und unfreiwiüiger Unwahrhaftigkeit, 
verschleierter und offener nicht Übereinstimmung einerseits, Vorverstandigt 
sein und erzielter Verstandigung andererseits" (2). Ik snap eigenüjk niet 
goed dat men serieus kan aannemen dat een zo diep in het marxisme ver-
wortelde socioloog als Habermas zo naïef zou kunnen zijn om het feitelijke 
geweld waarvan onze maatschappij op alle nivo's doortrokken is over het 
hoofd te zien. Zijn theoretiese inspanningen zijn er juist op gericht om dat 

Vgl. J. Habermas, Was heisst Universaipragmatik?, in: Vorstudien und Erganzungen 
zum Theorie des kommunikatïven Handelns, Frankfurt 1984, p. 355. 
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geweld aan het ücht te brengen en te kritiseren (3). Alleen: in tegensteüing 
tot Marx en de meeste hedendaagse postmodernisten, doet Hatormas uitge
breid moeite om het normatieve Mterium dat hij daarbij hanteert zo expüciet 
mogeüjk te formuleren en zo diep mogelijk te verankeren. Maar die veran
kering is postmetqfysies: er is geen enkele garantie dat het rationaliteitspo-
tentieel dat ex hypothesi in talige kommunikatie besloten tigt, daadwerkeüjk 
maatschappeüjk de overhand zal krijgen. Het is zowel theoreties als empiries 
gezien zeer wel mogelijk dat de kolonisering van de leefwereld zich nog 
verder door zal zetten, tot de ondergang van moderne maatschappijen toe. 
Hatormas is in dit opzicht heel wat voorzichtiger dan Prins & Mol, die er 
absoluut zeker van zijn dat "botsingen en frikties waar niet over te vergade
ren valt deel uit zullen maken van elke maatschappij". Afgezien van het feit 
dat het begrip Vergaderen' een kinderachtige verdraaiing vormt van datgene 
wat Hatormas met het begrip 'praktiese leerprocessen' probeert aan te dui
den, vraag üc mij af waar zij deze kennis vandaan halen. Ligt het in de natuur 
van de mens dat er altijd sprake zal zijn van onbespreekbare konflücten? Zo
lang er geen nadere argumentatie wordt geboden voor deze essentialistiese 
klaim, behoud ik mij het recht voor vast te houden aan het hatormassiaanse 
idee dat een van de weinige eigenschappen van de menselijke soort die tot 
een zekere optimisme aanleiding kunnen geven haar vermogen tot prakties 
leren is. Juist het onbespreekbaar houden van tegenstellingen en konflücten 
is een klassiek en effektief machtsmechanisme en het stem geven aan 'stom 
tijden', het artikuleren van belangentegenstelüngen die kultureel toegedekt 
zijn, het nee zeggen tegen identiteitsmodellen die harmonie suggereren waar 
in werkelijkheid sprake is van uitsluiting, vormen in Hatormas' visie de ba
sis voor maatschappelijke ontwückeüngen in de richting van meer-symme-
triese kommunikatieve verhoudingen. Dergetijke ontwückeüngen wijzen niet 
in de richting van een konfliktloze maatschappij, maar slechts in de richting 
van een samenleving, waarin konflücten en tegenstellingen op konsensuele 
basis, op basis van een symmetriese verdeüng van kansen, tegemoet getre
den kunnen worden. Dat totekent niet dat ieder konflikt onder dwangmatige 
konsensus bedolven wordt, maar totekent precies het omgekeerde: dat reëel 
bestaande konflücten niet onder schijnkonsensus bedolven kunnen worden, 
maar kommunikatief aan de orde gesteld en gethematiseerd kunnen worden. 
Zoals gezegd bestaat er echter geen enkele garantie dat de historiese ontwik
keling daadwerkelijk in die richting zal verlopen. Het gaat slechts om struk-
tureel gegeven mogelijkheden, die misschien maatschappeüjk gereaüseerd 
kunnen worden. De vind het dan ook een goedkoop diskussiestruukje om het 
kommunikatietheoretiese perspektief als een "heilsleer" aan te duiden; dat is 

Deze these geldt i.i.g. voor Habermas' grondbegrippen. Op het nivo van de tijdsdiag
nose drukt hij zich onvoorzichtiger uit. Vgl. daarvoor bijvoorbeeld hoofdstuk 8 van De 
waarheidstrechter en mijn bijdrage aan de samen met Hent de Vries geredigeerde 
kongresbundel Die Aktualitat derDialektik der Aufklarung, zwischen Moderne und 
Postmoderne, Frankfurt 1988. 
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het in het spel brengen van konnotaties met een negatief beladen begrip en 
het daarbij laten, in plaats van weergave en kritiek, wat inderdaad meer 
moeite kost 
c) Dat brengt mij bij het belangrijkste punt: de vermeende psychiatriese 
herkomst van de tegenstelling tussen kommunikatie en schijnkommunikatie 
en het daaraan vastgeknoopte verbod om over een 'gezonde samenleving' na 
te denken, laat staan die in de toekomst te projekteren. Wat het eerste betreft 
kan ik kort zijn: het is natuurlijk pure nonsens dat het onderscheid tussen 
kommunikatie en schijnkommunikatie afkomstig zou zijn uit de klassieke 
psychiatrie. In ieder geval in de vorm van de fundamentele tegenstelling tus
sen waarheid en leugen heeft deze dichotomie al een bijzonder lange ge
schiedenis, terwijl zijn belangrijkste theoretiese wortels in het marxistiese 
ideologiebegrip gevonden kunnen worden. Afgezien van deze historiese 
faux pas, getuigt het verwijt echter van een zeker onbegrip van datgene 
waar het mij om gaat. "Psychiaters leerden elkaar vroeger een 'psychotikus' 
te herkennen aan het gevoel datje er geen echt kontakt mee krijgt" schrijven 
Prins & Mol. "In de kommunikatie met 'de psychotikus' zou iets ontbreken 
dat een werkelijke kommunikatie van mens tot mens wèl heeft De dichoto
mie tussen schijnkommunikatie en echte kommunikatie is kortom een klas
siek psychiatriese dichotomie" (4). Wat Prins & Mol hier beschrijven is pre
cies datgene wat ik probeerde te kritiseren: het verantwoordeüjk maken van 
de persoon , het verantwoordelijk maken van de psychotikus aan wie 'iets 
ontbreekt', voor datgene wat in werkeüjkheid een probleem is in de struk-
tuur van de kommunikatie, namelijk: uitsluiting van een of meer der be
trokkenen uit het 'domein der geldigheidsaanspraken'. Er is sprake van 
schijnkommunikatie wanneer kommunikatieve bedoelingen worden voor
gespiegeld (bijvoorbeeld de belofte van hulp en genezing), maar tegeüjker-
tijd de ander niet als kommunikatiepartner serieus genomen wordt, doordat 
diens mogeüjkheden om de situatie mede te definiëren ingeperkt of zelfs 
helemaal geblokkeerd worden. Wat volgens Prins & Mol in de klassieke 
psychiatrie als 'echte kommunikatie' beschouwd wordt (datgene wat psy
chiaters kunnen en kennen) is dus precies datgene wat ik als schijnkommu
nikatie heb aangeduid, 

In aansluiting op deze omkering van mijn boodschap verzetten Prins & 
Mol zich vervolgens tegen het idee van een 'gezonde maatschappij' en al 
helemaal tegen de pretentie daar op maatschappijtheoretiese gronden iets 
zinvols over te kunnen zeggen: "Kunneman modeUeert de taak van de 
maatschappijkritikus naar die van de dokter. En dat bevalt ons niks". Mijn 
verhaal wordt eentonig, maar ook hier wordt weer met veel aplomb een 
plank krachtig misgeslagen. Het hanteren van het onderscheid ziek-gezond 
maakt iemand mi. nog niet tot een dokter. Op het nivo van de alledaagse 
üchaamsbeleving is dit toch een fundamenteel onderscheid. "De voel me zo 

4 Prins & Mol, 1.c.p. 136. 

101 



ziek., ik voel me niet zo lekker., ik voel me goed enz.", zijn uitingen die 
naar dit onderscheid verwijzen en waarover iedereen principieel (maar niet 
noodzaketijk aktueel) het laatste woord heeft Pas wanneer je erin slaagt om 
de definitie van ziekte en gezondheid te monopoliseren en tot de exklusieve 
kompetentie van een speciale beroepsgroep te maken, pas dan ben je een 
dokter in de pejoratieve zin waarin Prins & Mol dit begrip gebruiken. In het 
ticht van de betrekkelijk marginale akademiese positie van de Kritische 
Theorie in Duitsland (en daarbuiten) èn in het licht van de huidige postmo-
dernistiese hausse - die aan KRISIS toch niet ongemerkt voorbij gaat - vind 
ik eerlijk gezegd de suggestie dat Hatormas als krities theoretikus bezig zou 
zijn de definitie van 'een gezonde maatschappij' in feite te monopoliseren 
een beetje lachwekkend. Voor de suggestie dat de architektuur van zijn 
theoretiese bouwwerk daartoe zou uitnodigen, verwijs ik naar opmerking a) 
hierboven. 
d) Op één punt ton ik het roerend met de kritiek van Prins & Mol eens: 
Hatormas' opvattingen over het therapeutiese diskurs kloppen niet en dienen 
verworpen te worden. Het toeval wil echter dat ik dat zes jaar geleden al be
weerd heb in een artikel in Kennis & Methode, dat opnieuw afgedrukt is in 
Rondom Habermas, en waarvan de kem weer herhaald wordt in De waar
heidstrechter . Mijn inziens volgt uit de architektuur van Habermas' analyse 
van het kommunikatieve handelen, dat ook met betrekking tot de waarach
tigheid van uitingen diskursieve kritiek, op symmetriese basis mogelijk 
moet zijn, wil de aanvaarding van alledrie de geldigheidsaanspraken inder
daad rationeel gemotiveerd kunnen zijn, zoals Habermas stelt Op dit punt 
heb ik met andere woorden geprobeerd om publiekelijk 'roomser te zijn dan 
de paus' en weiger ik me dus te laten aanspreken. 

Met de tweede kritiese reaktie, van de hand van Geertje Boschma, kan ik, 
althans wat haar belangrijkste punten betreft, in grote lijnen instemmen. 
Inderdaad, mijn totoog is eenzijdig, voorzover ik de 'goede hulpverleners' 
te na spreek en voorzover ik voorbij ga aan het feit dat zelfs professionele 
hulpverlening nog te verkiezen kan zijn boven het geweld van een 'thuissi
tuatie'. Ik begrijp echter niet goed hoe Boschma uit mijn verhaal kan destil
leren dat mi. thuis "allerlei goedbedoelende en warmvoelende mensen 
rondlopen die het beste met hun 'naaste' voorhebben, maar die helaas het 
slachtoffer zijn van hun eigen machteloosheid" (5). Habermas' kolonise-
ringsthese drukt toch precies uit dat het (t)huis niet 'hemels' is, dat de leef
wereld gekoloniseerd is, en te kampen heeft met krisisverschijnselen op aUe 
nivo's? Dat men 'thuis' slechts een vaag besef heeft van eigen falen wan
neer er een gek is verwekt, en dan nog niet eens altijd, is in mijn ogen een 
uiting van een kommunikatieve krisissituatie en heeft niets met warmvoe-

Vgl. Geertje Boschma, Het hemelse (t)huis en de helse psychiatrie, Krisis 31,1988, 
p. 13. 
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lendheid te maken, laat staan met een "hemelse thuissituatie". Overigens be
doelde ik met die uitspraak vooral het kontrast te benadrukken met de offi
ciële hulpverlening in de inrichting. De solidariteitskrisis die in de leefwereld 
bestaat, het feiteüjke gebrek aan (min of meer) symmetriese kommunikatie, 
keert daar (uitzonderingen en grensgevallen daargelaten) in zeer verhevigde 
vorm terug. 

De pathologiese kommunikatieve situatie in de inrichting is natuurlijk 
ook niet uitsluitend het werk van de psychiatrie, zoals Boschma mij in de 
mond legt Dat zou teveel eer zijn. Ik heb benadrukt dat het psychiatriese 
geweld de 'waarheid' uitdrukt van een algemene maatschappelijke situatie, 
nameüjk de normaliteit van geweld en uitsluiting juist in de leefwereld. Al
leen: de psychiatrie oefent dit geweld uit onder het mom van hulpverlening 
en ik büjf (ondanks de terechte nuancering van Boschma dat in sommige 
gevallen professionele hulpverlening te verkiezen is boven een extreem ge
welddadige thuissituatie) toch met Ed van Hoorn van mening dat professio
nele hulpverlening struktureel op een principiële, doorgaans panoptiese 
ondersteunde asymmetrie berust die de wezenüjke problematiek die in het 
geding is niet verhelpt maar juist verdiept Om met een 'tegenvoorbeeld' te 
eindigen, ontleend aan een interview met Johan Meijer dat is afgedrukt in de 
14e Nieuwsbrief van het Amsterdamse platform geestelijke gezondheid: "In 
het dagtherapeuties centrum kwam üc 2,5 dag per week. Eerst werkte üc niet 
en later wel weer. Een logeerpartij in de woongroep van m'n broer heeft me 
in die tijd erg goed gedaan. Eindelijk weer kontakten waarin üc niet per defi
nitie de mindere was. De voelde me daar minder genormeerd De kwam even 
in een andere kuituur, waarin ik meer ruimte had me op m'n gemak te voe
len. Na tien maanden ben üc met 'de Vondelstraat' gestopt. Ik vond dat ze 
me uiteindelijk niets te bieden hadden. De had nog wel erg veel te bespreken, 
maar dat wilde ik doen met iemand die me als geüjkwaardig behandelde, als 
een geüjkwaardig mens. Iemand die me serieus neemt. De heb het gevoel dat 
dat van groot belang is om verder te komen. Overigens ton üc wel overtuigd 
van de integriteit van de hulpverleners, maar men heeft geen greep op de 
geestelijke en sociale processen waarin mensen vastlopen. Natuurlijk is het 
niet de hulpverlening die mij de das heeft omgedaan, maar in plaats van 'm 
los te wurmen hebben ze 'm eerder stevig vastgeknoopt" (6). 

Een vertrouwenspersoon is het belangrijkste, interview met Johan Meijer, in: 
Nieuwsbrief platform geestelijke gezondheid, no 14, 4e jrg. juli 1988, p. 14-19. 
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