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In de Nederlandse po'zie is de reiger een veel voorkomende metafoor ter karakte- 
riseiing van een dichter: iemand die boven water haaltwat zich in donkere diepten 
verbergt. "Een reiger loopt voorzichtig 1 op hoge poten door 1 de sloot en brengt 
zijn spieden, l ook als het donker is, l als witvis aan het licht", dicht Chr. J. van 
Geel. Dit beeld past ook goed bij Jozef Keulartz die op hoge poten door de filoso- 
fische sloot loopt om zijn witvis aan het licht te brengen: Jurgen Hahennas. 

Keulartz heeft in De verkeerde wereld van Jiirgen Huberrnus (1) geprobeerd de 
harde kern van Habermas' onderzoeksprogramma te reconstrueren, omdat de the- 
orie van het communicatieve handelen zijns inziens vermalen dreigt "te worden 
tussen globale beoordelingen met een uitgesproken apologetisch of polemisch ka- 
rakter eneizilds en detailkritiek andei-zijds". (p. 10) Deze situatie is te wijten aan 
het feit dat de Theorie van het Konviirinikatieve Handelen niet alleen een moeilijk, 
maar voor een deel ook een ondooigrondelijk en onoveizichtelijk hoek is. 

Keulaiiz achterhaalt deze harde kern middels een reconstructie van de voorge- 
schiedenis van de theorie van het communicatieve handelen, waarbij hij zich laat 
leiden door de vraag naar Hahermas' intenties en de intellectuele bronnen van zijn 
oeuvre. Daarvoor heeft hij als een reiger bij het spieden tussen oog en oor gelet op 
de overeenkomsten en veischillen tussen zijn witvis en andere filosofische vissen. 
Het resultaat is een mooi hoek dat in tegenstelling tot de veelal monochrome boe- 
ken over Hahemas erg kleurrijk is. Dil omdat hij zich niet blind staart op de late 
Hahemas, maar ook diens vroege werk bespreekt en dat op een boeiende wijze in 
verband weet te brengen met andeie denkers. In een elegante en heldere stijl laat hij 
zien hoe het werk van onder meer Martin Heidegger, Eiich Rothacker, Herhen 
Marcuse en Hannah Arendt constitutief is geweest voor het langzaam uitkristalli- 
seren van Hahermas' theorie van het communicatieve handelen. 

Keulaitz reconstrueert de voorgeschiedenis van de theorie van het communica- 
tieve handelen aan de hand van de metafoor van de omkering. Deze aan de joodse 
en protestantse mystiek ontleende metafoor heeft betrekking op de idee dat we in 
een verkeerde wereld leven die het gevolg is van een ommekeer in de geschiede- 
nis: 

"Niet alleen in de theorie van het coninrunicatirw handelen, maar telkens weer 
stuiten we op de geddLhte dm er iets ~11s een 'oorspronkelijke'hiirarchie bestaat 
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tussen precies twee basale principes, tifit deze primordiale rangorde zich in de 
loop van de geschiedenis heeft omgekcd,  met dlf gevolg dat we letterhjk in 
een 'vmkeerde' wei elf1 leven, en flut het tot de taken van een kritische inoot- 
schapp(jtheorÃ¬ hoort om deze noodlottige toedracht zichtbaar te maken en aan 
de kaak te stellen, ten einde bij te dragen aan een bekering ofommekeer, waar- 
door de oorspronkel(jke orde hersteld wordt." (p. 13) 

Er bestaat b ~ i  Habermas een direct verband tussen de metafoor van de oinkerine 
en de temporele structuur van zijn theorie, dat wil zeggen zi.jri denken over 
verleden, heden en toekomst. De temporele structuur is hij Habeimas een aan 
Heidegger ontleende dialektische samenhang tussen anticipatie en anamnese: 

"Alleen in her licht van de anticipesTie op de toekomst veischijnt ome huidige 
wereld als een verkeerde wereld; en alleen om wille van de mogelijkheid dat 
aan deze toestand van 'corruptie' ooit een einde gemaakt kan worden, moet 
deze toestand we! g h c h t  woiden ah het resultaat van een omkering die onder 
historische en dus contingente omstandigheden heeft plaatsgevonden." (p. 22) 

De metafoor van de omkering en de temporele structuur zijn constanten in het werk 
van Habermas, waaraan hij al naar gelang de fase of de context steeds weer een 
andere invulling geeft. Wat dat betreft onderscheidt Keulartz diverse perioden in 
het oeuvre van Habermas. 

De metafoor van de omkering veronderstelt het bestaan van twee principes met 
een tegengesteld karakter. De twee principes die hij Haberinas in de periode tussen 
1954 en 1956 de boventoon voeren, heeft hij ontleend aan het werk van 
Heidegger: 'Verfugen' en 'Vernehmen'. door Keulartz vertaald met beheersen en 
behoeden. Het gaat hierbil om de houding van de mens ten opzichte van de na- 
tuur. In de loop van de geschiedenis heeft de beheersende houding de overhand 
gekregen over de behoedende houding. Helemaal in beslag genomen door het 
streven naar een steeds betere technische beheersing van de natuur, vergeet de 
mens de aanspraak van het 'zijn' om te worden behoed in plaats van te worden 
beheerst. Aan deze situatie van 'zijnsvergetelheld' (Heidegger), waarbij de mens 
door toedoen van de techniek een heerser in plaats van een hoeder van het 'zijn'is 
geworden, kan slechts een einde worden gemaakt door een ommekeer in de ge- 
schiedenis. In deze periode betekent dit een 'submissie onder het hogere', dat wil 
zeggen dat de mens onvoorwaardelijk zijn autonomie prijsgeeft ten behoeve van 
een behoedende houding ten opzichte van de natuur. De anamnese van een oor- 
spronkelijk hehoedende houding leidt tot een anticipatie op een herstel van de ver- 
broken band tussen mens en natuur en een kritiek op het heheersingsdenken van 
de subjectfilosofie. 

Tussen 1957 en 1963 neemt Habermas echter zijn toevlucht tot een praxisfilo- 
sofische variant van de suhjectfilosot're, omdat hij Heideggers overwinning van het 
idealisme uiteindelijk halfslachtig vindt. Diens verbinding tussen theorie en prak- 
tijk was vooral een contemplatieve aangelegenheid. In deze periode maakt de dia- 
lectiek van 'beheersen' en 'behoeden' plaats voor de dialectiek van 'profluktie- 
krachten' en 'produktieverhoiulingen'. GeÃ¯nspireer door het werk van Herbert 



Marcuse bepleit Habeimas nu een filosofie van de radicale daad waarbij het (revo- 
lutionaire) subject actief gebruik maakt van de mogelijkheden die de ontwikke- 
lingstand van de produktiekrachten hein of haar geven om een einde te maken aan 
de bestaande pioduktieverhoudingen. De filosofie van de radicale daad kampt ech- 
ter met het probleem van decisionisme. Met een aan de antropologie van Erich 
Rothacker ontleend model voor de samenwerking tussen filosofie en wetenschap 
probeert Habermas dit piobleem het hoofd te bieden. De filosofie is gericht op het 
vaststellen van de waarheid omtrent praktische vraagstukken en de wetenschap op 
de juistheid van empirische bevindingen. In deze periode kunnen in het werk van 
Habermas twee onderzoekslijnen worden onderscheiden. Ten eerste een empirisch 
gecontroleerde en praktisch geori'nteerde geschiedenisfilosofie waar de idee van 
de maakbaarheid van de geschiedenis centraal staat. Ten tweede een theoiie over 
de opkomst en het verval van de politieke openbaarheid waar de idee van mondig- 
heid een centrale plaats inneemt. Beide onderzoekslipien monden uit in een antici- 
patie op een toestand waarin de mens in staat is de geschiedenis 'met wil en he- 
wustzijn' te maken en een anticipatie op een machtsvrije discussie waarin alle 
dwang is uitgesloten behalve de 'dwangloze dwang van het betere argument'. Een 
probleem is dat onduidelijk blijft hoe de idee van maakbaarheid zich verhoudt tot 
deidee van mondigheid. 

Door de receptie van met name de politieke theorie van Hannah Arendt kan 
Haheimas deze onduidelijkheid opheffen. Zij maakt een onderscheid tussen het 
domein van de 'praxis' ('Handeln') en het domein van de 'poeisis' ('Herstellen'). 
Volgens haar is het verval van de politieke openbaarheid het gevolg van de ver- 
dringing van het domein van de 'praxis' door dat van de 'poeisis'. Arendts onder- 
scheid geeft Habennas de mogelijkheid een twee-dimensionaal praktijkbegrip te 
ontwikkelen, waarbij de idee'n van maakbaarheid en mondigheid aan elkaar kun- 
nen worden gerelateerd. Inde periode tussen 1963 en pakweg 1970 wordt name- 
lijk de dialectiek van produktiekrachten en produktieverhoudingen vervangen door 
de dialectiek van arbeid en inreruktie, van doelrationeel en communicatief hande- 
len. in de geschiedenis heeft een omkering plaatsgevonden met als gevolg dat het 
doelrationeel handelen de overhand heeft gekregen over het communicatieve han- 
delen. De heersende ideologie houdt deze 'verkeerde wereld' in stand. Habeimas 
zoekt in deze peiiode het heil in de psychoanalyse dat als diepte-hermeneutiek een 
model vormt voor ideologiekritiek en emancipatie. De psychoanalyse vertolkt niet 
alleen de anticipatie op de bevrediging van de vaak verdiongen lusten, maar ook de 
anticipatie op machtsvrije communicatie. In deze periode heeft de praxisfilosofi- 
sche variant van de subjectiÃ¯losofi plaats gemaakt voor de reflexiefilosofische va- 
riant. Habeimas ziet zich voor het probleem gesteld, dat hij zich daarmee commit- 
teert aan het ooit door hemzelf in navolging van Heidegger bekritiseerde beheer- 
singsdenken. Het subject dat bil zijn reflecties zichzelf en anderen objectiveert 
heeft geenszins een 'behoedende' houding. Een ander probleem uit deze periode is 
dat Habeimas de dialectiek van arbeid en interaktie beschouwt naar analogie van de 
dialectiek van produktiekrachten waardoor hij het doelrationeel handelen een te 
dominante rol toekent en de eigen dynamica van het communicatieve handelen 
miskent. 

Na 1970 weet Habeimas heide problemen op te lossen, omdat hij aan de hand 



van de taalhandelingstheone van Austin en Searle het paradigma van de subjectti- 
losofie verruilt voor het paradigma van het communicatieve handelen. Het zijn nu 
niet meer reflecties die de maatstaf leveren voor maatschappijkritiek, maar de uni- 
veisele structuren van de omgangstaal. Universeel is dat mensen die communica- 
tief handelen altijd anticiperen op een ideale gesprekssituatie die zich kenmerkt 
door gelijke kansen en maclitsvnjlieid. In deze periode ontwikkelt Habeimas een 
maatschappiitheo~Ã waann hif het model van het theater en dat van het ambacht 
weet te integreren. In het amhaclitsmodel worden de elementaire processen die 
verantwoordelijk zijn voor de sociale integratie alleen beschreven in termen van 
doelrationeel handelen en adaptief gedrag. En in het theatermodel maken de ele- 
mentaire processen "deel uit van interactienetwerken, waarbinnen 'zin' gereali- 
seerd wordt". (p. 268) Omdat Habermas in zekere zin een sociologische balans 
weet te vinden tussen theater en ambacht kan hij het communicatieve handelen een 
grotere rol toekennen dan in zijn vroege werk. De leefwereld die via het commu- 
nicatieve handelen gereproduceerd wordt, is niet slechts een afgeleide van de ont- 
wikkelingen binnen het economische en administratieve systeem, maar kan juist 
actief weerstand bieden aan de imperatieven van economie en staat. De metafoor 
van de omkering heeft volgens Keulain ook in deze periode een wereldontslui- 
tende kracht. De leefwereld en de beide systemen worden gestructureerd door 
principes dieniet tot elkaar te herleiden zip, riameliik het communicatieve handelen 
en de sturingsmedia geld en macht. Wanneer het communicatieve handelen wordt 
ondermijnd door geld en macht in maatschappelijke domeinen wam het communi- 
catieve handelen onontbeerlijk is, dan is er sprake van kolonisering van de leef- 
wereld. 

De harde kern van Hahermast onderzoeksprogramma wordt nu volgens 
Keulartz gevormd door de ideale gesprekssituatie en de koloniseiingsthese. De 
anticipatie op een ideale gesprekssituatie genereeit de kritiek op een situatie waar 
de kolonise~ing van de leefwereld gelijke kansen en machtsviijheid m de weg 
staat. 

Keulartz heeft een geslaagde studie over Hahermas afgeleverd. Dat neemt echter 
niet weg, dat er hij de juistheid van zijn hoofdthese wel een paar vraagtekens te 
plaatsen zijn: kan aan de harde kern van Hahermas' onderzoeksprogramma wer- 
kelijk recht gedaan worden met behulp van de ornkerings-metafoor? Zoals gezegd 
veronderstelt deze metafoor twee principes met een 'tegengesteld' karakter. Het 
systeem en de leefwereld worden evenwel door principes gestructuieerd die niet 
perse elkaars tegengestelden zijn. Bovendien is de metafoor van de omkering ge- 
koppeld aan een bipolair model, dat niet recht doet aan het op diverse niveaus tri- 
polaire model dat ten grondslag ligt aan Habeimas' theorie van het communicatieve 
handelen. 

In de hierna volgende discussiebijdrage gaat Michiel Korthals uitgebreider in 
op de adequaatheid van deze omkenngs-metafoor. In het slotartikel van dit 'dos- 
sier' dient Keulartz hem van repliek. 


