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Jozef Keulartz heefteen erudiete en goed leesbare studie geschreven over een van
de belangrijkste denkers van deze eeuw. Jurgen Habermas blijkt een ingewikkelde
ontwikkelingsgang te hebben doorlopen voordat hij uiteindelijk bij zijn theorie van
het communicatieve handelen terecht kwam. Op voorbeeldige manier heeft Keulartz wendingen en veranderingen met betrekking tot Habermas' intellectuele hiografie nagegaan. Met name de passages over de minder bekende fenomenologische
en religieus-mystieke achtergronden ziin verrassend. Belangrijkste verdienste van
het boek lilkt mij dat Keulartz zeer duidelijk de invloeden van de vroege &nlate
Heidegger heeft blootgelegd, Zo worden ook achtergronden van Hahermas' latere
polemiek (in Dishirs der Moderne, uit 1985) met Heidegger en Heidegger-volgelingen (zoals Denida) duidelijk. Keulartz schetst niet alleen intellectuele invloeden,
maar geeft soms Ook aan wat het eigenlijk nieuwe is dat Haheimas in de mix van
ideeÃ«van deze zo uiteenlopende denkers aanbrengt. Constante factoren zijn
steeds de ideeÃ«over discussie, openbaai heid en interactie.
Ik zou het boek van Keulartz een geslaagde mislukking willen noemen. De intellectuele achtbaan waarin Keulanz zijn lezer meevoert hapert namelijk op die plaatsen van het boek waar hij de rode draad van zijn verhaal tracht te verantwoorden.
Deze leidraad is de metafoor van de omkering, die ook in de titel van het hoek, De
verkeerde wereld van Jurgen Hubermus, tot uitdrukking komt. Miins inziens verheldert Keulartz' metafoor het werk van Habermas niet; integendeel, zij verduistert
met name een goed begrip van het latere werk van Hahemas en het is maar goed
dat Keulartz soms uit de ban van deze leidraad springt. Keulaitz lijkt onder de metafoor van de omkering teverstaan dat volgens Habermas de hikrarchie tussen
twee principes in de werkelijkheid is omgedraaid. In het vroege werk van Habermas zouden deze principes arbeid en interactie zijn en in het latere werk systeem en
leefwereld. In njn maatschappijanalyse laat Hahermas zien dat de verhouding tussen deze principes onevenwichtig is en zijn maatschappijkritiek is er vervolgens op
gericht de omkering van de hi'rarchie aan de kaalt te stellen.
Keulartz probeert in de tien (van de totaal twaalf) hoofdstukken, gewijd aan het
vroege werk, uitvoerig te laten zien dat de metafoor van de omkering typisch is
voor Hahermas' eerste fase tot 1981.
Habemas doet inderdaad in zi.in vroege werk veel moeite om aan te geven dat
bijvoorbeeld arbeid en interactie twee pnncipes van handelen zijn, die beide op een
bepaalde manier maatschappelijk tot hun recht dienen te komen. De maatschappij-

kritische pointe van zijn analyse bestaat er dan in, dat hij laat zien dat de sfeer van
de arbeid de sfeer van de interactie verdringt. Gesteld m de hegeliaanse termen die
Habeimas in die tijd ook wel gebruikt: vervreemding bestaat er uit dat handelen in
de vorm van aibeid het handelen in de vorm van interactie overheerst. Bij Marx
betekent vervreemding dat er iets fundamenteel mis is met arbeid zelf; Marx rekent
slechts met een enkele maatschappelijke categorie. Omdat Habeimas werkt met
twee maatschappelijke categorie'n, betekent opheffing van vervreemding niet, zoals bij Marx, opheffing van vervreemde arbeid, noch het verdwijnen van arbeid in
interactie. (1) Het betekent daarentegen dat arbeid en interactie betervan elkaar onderscheiden dienen te worden, en dat interactie een arbeid op fundamentele manier
dient te domineren. Keulwtz stelt m verschillende passages m het laatste hoofdstuk
(p. 249,264,28517) van het boek dat kolonisering, de centrale term van Habermas' maatschappijkritiek van na 1981, ook gezien moet worden vanuit deze metafoor van de omkering.
Maai' die stelling heeft hii nauwelijks waargemaakt. Want Keulartz besteedt
weinig aandacht aan de penode na 1981; slechts twee van de 12 hoofdstukken zip
hieraan gewijd. Hij geeft weinig argumenten voor de opmerking op S n van de
laatste pagina's van zijn hoek, dat de metafoor van de omkering een uitstekende
leidraad is gebleken bij de analyse van continue en discontinue thema's m het werk
van Habeimas. Hij wijster alleen op dat Haheimas de moderne samenleving met
gerationaliseerde leefwerelden ziet als een samenhang van systeem en leefwereld.
Systeem en leefwereld representeren twee totaal verschillende principes van integratie van de moderne samenleving. In zijn kritische tildsdiagnose zou Habeimas
dan laten zien dat de verhouding tussen deze twee principes omgedraaid is met als
gevolg koloniseiing van de leefwereld. Gegeven Keulartz' voorkeur voor de radicale dichotomie tussen leefwereld en systeem is het min of meer logisch dat hij
maatschappelijke leerprocessen beperkter d m Habermas interpreteert. Volgens
Keulartz vinden maatschappelijke leerprocessen plaats binnen de leefwereld; ze
hebben slechts betrekking op de relatie tussen communicatief handelen en leefwereld. Communicatieve leerprocessen zijn per definitie "intramundaan" (binnenwerelds), en hebben geen innoverende, wereldontsluitende consequenties. Ze kunnen
niet leiden tot nieuwe 'wereldontsluitingen', dat wil zeggen ze brengen ons niet tot
een nieuwe conceptualisering van de natuurlijke, sociale of subjectieve werkelijkheid of van de samenhang daartussen. Maatschappelijke leerprocessen zijn in de
ogen van Keulartz slechts geori'nteerd op &n van de drie geldigheidsaanspraken
(waarheid, juistheid en oprechtheid) en bewegen zich dus binnen een reeds bestaande conceptualisering van respectievelijk de natuurlijke, sociale of subjectieve
weikelijkheid. Omdat maatschappelijke leerprocessen slechts binnen de voorgegeven kaders van de leefwereld optreden kunnen ze de lelatie tussen leefwereld en
systeem niet opnieuw oiganiseren. Keulartz noemt leerprocessen enigszins badinerend "prozaische leerprocessen", omdat ze slechts "problemen oplossen die zich
in de alledaagse praktijk voordoen". (p. 17) Alleen de kunst en misschien de filosofie hebben een wereldontsluiÃ®end
of wel "po&tische"functie.
Het is op deze punten, dat hij mij twijfels opkomen. Want hoewel het zeker
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klopt dat systeem en leefwereld twee verschillende maatschappelijke principes representeren, is het toch de vraag of in huidige samenlevingen sprake is van omkering van twee principes, of die principes zo radicaal tegengesteld zijn, of Habermas oproept tot 'bekering' en of maatschappelijke leerprocessen zo beperkt opgevat dienen te worden. Deze vragen hebben alles te maken met de rode draad van
het boek, die verdraaide metafoor van de omkering van twee principes. Ik betwijfel ten zeerste of deze metafoor voor de latere fase, voor het werk van Habermas
na 1981, opgaat. Maar ook over de toepasbaarheid ervan met betrekking tot de
eerste fase heb ik mijn twijfels.
Laat ik beginnen met de latere Habermas. In de eerst plaats: hoewel Habermas
twee basisprincipes erkent, staat hij toch niet een terugkeer voor of een herstel van
de oorspronkelijke verhouding en daarmee van een oorspronkelijke orde zoals op
p. 13 van het boek wordt gesuggereerd. Er was geen oorspronkelijke orde tussen
leefwereld en systeem, want voordat koloniseiing optrad waren de systemen er
niet; ze waren samengesmolten met traditionele leefwereldpatronen. Vanzelfsprekend is er een spanning tussen leefwereld en systeem, maar die kan heter niet
worden geÃ¯nterpreteervanuit de metafoor van de omkering, en de taak van de
maatschappijcriticus dient mijns inziens zeker niet gezien te worden als het hevorderen van een oorspronkelijke orde. Het hegiip 'oorsprong' komt immers uit de
reflectie filosofie of het subject denken, en is terecht door Habermas onder vuur
genomen. Niet de terugkeer van een in twee principes opgedeeld subject naar
zichzelf, maar een heel ander model staat Habermas voor ogen: "De haperende
kringloop van een tot zichzelf verhoudend gespleten macrosuhject wordt [in de
theorie van het communicatieve handelen, M.K.] als verklaringsmodel verdrongen
door het in elkaar gevlochten protiel van ongel(jkmatig gerealiseerde rationaliteitspotentialia." (2) In plaats van een omkering suggereert Habennas een ongelijkmatig vlechtwerk, en constateert hij onvolledige iationalisering. In het verlengde
daarvan pleit hii voor leerprocessen met betrekking tot het brede rationaliteitsperspectief die de twee verschillende subsystemen (met twee verschillende integratiemechanismen!) kunnen indammen. De metafoor van het vlechtweik geeft beter dan
die van de ommekeer aan, dat op zich zelf de draden wel bekend zip, maar dat niet
duidelijk is, wat er gebeurt wanneer aan deze of gene draad getrokken wordt.
Contingentie alom dus.
In de tweede plaats is het de vraag of er sprake is van tegengestelde principes
en of de relaties niet veel ingewikkelder zijn. Habermas' twee (1) begrippen van
systeem en van systemische mechanismen betreffen niet per definitie 'het kwade',
dat dient te worden beheerst door communicatieve processen. Integendeel, ten
aanzien van kwesties waarin doelmatigheid, efficiintie of bureaucratisch gesmctureerde macht en verantwoordelijkheid een fundamentele rol dienen te spelen, zijn
deze mechanismen luist aanbevelenswaardig. Daarom geeft Habermas aan dat systemische mechanismen ook in de leefwereld een rol spelen. Hij neemt derhalve
afstand van zijn eerder geopperde idee dat er een directe verbinding zou zijn tussen
materiÃ«lreproduktie van de leefwereld en systemische integratie en dat de symbolische repioduktie (leefwereld) dus niet beroerd zou worden door systemische
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integratie. (3)
Maar bovenal lijkt mij het idee van de verkeerde wereld en van een piincipiele
omslag in strijd te zijn met het begrip leerprocessen. Hierbij gaat het er om stapje
voor stapje, soms terug (trial and en'or) soms vooruit te proberen de precaire halans tussen systemische mechanismen en communicatieve rationaliteit in scholen of
op universiteiten, in instituties van massamedia of in ziekenhuizen telkens opnieuw
tot stand te brengen via nieuwe organisatievormen. Steeds leiden deze leerprocessen tot oplossingen die zelf ook weer problemen met zich meebrengen, soms van
hele andere aard dan de wel 'opgeloste'. Hiermee hangt samen het idee van stapsgewijs inzichten verwerven en al doende inzichten omzetten in handelingspraktijken. Leerprocessen betreffen de relatie tussen rationaliteitsprincipes en systemische principes, en zijn dus geenszins beperkt tot de leefwereld. De radicaal democratische leerprocessen waar Hahermas voor pleit hebben tot inhoud: "eme neue
Balance zwischen den Gewalten der gesellschafdichen Integration, so dass sich die
sozial integrative Krat't der Solrdaritat gegen die Gewalten der beiden anderen
Steueivngsressourcen, Geld und adininistrative Macht, durchsetzen (..) kann". (4)
Wanneer Keular'tz 'leerprocessen' zo beperkt opvat dat ze binnen de leefwereld
gericht zijn op een geldigheidsaanspraak of rationaliteitsaspect, is dat in overeenstemming met de metafoor van de omkering en de radicale bekering of omslag. De
metafoor van de omkering en bekering vraagt immers om een radicale tegenoverstelling van twee principes, waarvan de hi'rarchische verhouding in &n keer omgedraaid kan worden. Brede, leefwereld en systeem overkoepelende, maatschappelijke leerprocessen die moeizaam de precaire balans tussen de principes van
leefwereld en systeem op alle maatschappelijke gebieden aftasten, passen in deze
metafoor niet. Keulartz' interpretatie lijkt mij echter niet een adequate interpretatie,
of in ieder geval niet de enige en zeker niet de meest vruchtbare. In moderne, niet
door substantiEle idealen vastgelegde en geleide maatschappijen hebben leerprocessen betrekking op de volle breedte van de communicatieve rationaliteit, de leefwereld- en systeemrauonaliteit. (5) Het zim wilsvoimingsprocessen, die de samenhang van geldigheidscanspraken en de grenzen van systemische mechanismen
tot inhoud hebben. Leerprocessen hebben niet alleen betrekking op een bepaalde
geldigheidsaanspraak. Ethisch-politieke of ethisch-existentiele leerprocessen brengen ieder op hun wijze descriptieve en normatieve kwesties in het geding. (6)
Dit ruime begrip leerproces brengt Habennu in stelling tegenover bijvoorbeeld
Heidegger. Heidegger veronachtzaamt de betekenis van leerprocessen omdat hij ze
slechts een geringe rol geeft binnen een door de alomvattende taal ontsloten ruimte.
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Interessant is in dit verband ook J Habermas, 'Towards a communication concept of rational
colleclive wilt-formation'. Ratio Juns, 212, 1989, pp.144-154.
Vergelijk 'Vom pragmatischen, ethischen und moralischen Gebrauch der praklischen
Vernunit' in J Habermas, Erlauterungenzur Diskursethik Frankfurt 1991. Ook Diskurse
moeten veel ruimer genomen worden dan oorspronkelijk door Habermas gesteld was: "Die
Diskursiheone bezieht sich in je anderer Welse auf moralische, ethische und pragmatischen
Fragen" (p.101)

"Die prajudizierende Kraft der sprachlichen Welterschliessung entwenet n h l i c h
alle innerweltlichen Lernprozesse". (7) Maar voor Haheimas geldt dat de wereldontsluitende kracht van de t a l wordt gemodificeerd door de intramundane leerprocessen, die leiden tot reflectie op en doorbreking van heersende ranonaltteitsstandaards. Ik geef onmiddellijk toe, dat er ook bil de latere Habennas soms passages te vinden zijn, die met de metafoor van de ommekeer te belichten zijn. Maar
mijns inziens is juist het interessante van zijn latere werk, dat hij van deze metafoor
probeert los te komen, en het begrip collectieve leerprocessen speelt daarbij een
cruciale rol.
Maar ook bij de behandeling van de eerste fase zie ik problemen. Terughlikkend in 1990 vanuit de theorie van het communicatieve handelen, beschuldigt Hahennas zijn eigen vroege werk van eenheidsdenken: "Die demokratietheoretische
Perspektive, aus der ich den Strukturwandel der Offendichkeit untersucht hahe,
(...l hlieh einern inzwischen fragwurdig gewordenen Totalitatskonzept von Gesellschaft und gesellschat'thcher Selhstorganisation verhaftet. (...) Inshesondere
prallt die holistische Vorstellung eines gesellschaftlichen Ganzen, dem die vergesell$chaftlichen Individuen wie die Mitgheder einer umfassender Organisation
angehGren, an den Realitaten des marktgesteuerten Wirtschaft und eines machtgesteuerten Verwaltrrngssytems ah." (8) Begin jaren zestig meende Hahennas dat
economie en staat van binnenuit konden worden gedemocratiseerd; de dominantie
van openbare discussie stond daarbij centraal. Het lukt mb dat de zelfkritiek uit
1990 op holistisch eenheidsdenken niet kan worden geinterpreteerd aan de hand
van de metafoor van de omkering van twee principes. Misschien zou Keulartz
hierop antwoorden, dat Hahermas zich vergist hij de evaluatie van zijn vroegere
werk. Een andere interpretatie is echter meer plausibel: met de metafoor kan
Keulartz niet goed onderscheiden tussen de manier waarop centrale aspecten van
de maatschappelijke werkelijkheid worden geconceptnaliseerd (sociaal-ontologische kwesties) en de waardering van die aspecten (normatieve kwesties). De metafoor is blind voor de mogeliikheid dat Hahermas in zijn vroege werk conceptueel
gezien een onderscheid tussen twee principes maakt, maar normatief (dus ook politiek) gezien niet, omdat hij het volle (normatieve) gewicht legt op een holistisch
begrip van openbaarheid en democratie.
Gegeven de inhoud van het hoek ziin deze kritische opmerkingen zeker niet
dodelijk. Keulartz' studie is een echte intellectuele biografie, een vorm van idee'ngeschiedenis, waarin op een indrukwekkende manier de diverse filosofische invloeden nagetrokken worden die Hahermas verwerkt heeft: van Heidegger, Rothacker. en Schmitt tot en met Arendt en Maicuse. Maar de teneur van de centrale
leidraad, de metafoor van de omkering, is theoretisch en politiek gezien belangrijk
genoeg om ook kritische kanttekeningen te plaatsen. Een democratisch en communicatief perspectief kan zonder het holistische idee van een veikeerde wereld en
de oproep tot ommekeer.
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