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De kritiek van Michiel Korthals spitst zich toe op twee nauw met elkaar samen- 
hangende punten: hij verwijt mij dat ik het begrip 'Ieeiprocessen' beperkter in- 
terpreteer dan Habeimas zelf (l), en hij betwijfelt of de metafoor van de omkering, 
vanwege de sub~ecttÃ¯losofisch connotaties die hiermee verbonden zouden zijn, 
wel op diens latere werk van toepassing is (2). 

(l) Korthals'verwijt dat ik leerprocessen beperkter dan Habeimas zelf zon inter- 
preteren beschouw ik als een slag in de lucht, ja sterker nog, als een ernstige mis- 
slag. Deze kritiek wil ik dan ook pareren met een tegenaanval: terwijl hij mij ten 
onrechte verwijt dat ik de idee van leerprocessen te nauw opvat, zal ik via een be- 
knopte weergave van Haherinas' positie terzake proberen aan te tonen dat Korthals 
aan deze idee juist omgekeerd een veel te ruime uitleg geeft. 

In zijn theorie van het communicatieve handelen beschrijft Habeimas de sociale 
evolutie als een proces van decentrering, in de loop waarvan precies dne geldig- 
heidssferen ontstaan, die ieder een eigen specificiteit bezitten en een 'eigenzinnige' 
logica kennen: wetenschap en techniek honden zich bezig met waarheid, recht en 
moraal met juistheid en kunst en erotiek met waarachtigheid of authenticiteit. Het is 
Habermas zeli die de leerprocessen die zich in deze geldigheidsdimensies afspelen, 
keer op keer als 'intramundaan' karakteriseert en als 'prozaÃ¯sch betitelt. Naast 
deze leerprocessen onderscheidt Hahermas sinds Der philosophische Diskurs der 
Moderne processen met een wereldontsluitend karakter, die hij ook wel als 'poÃ« 
tisch' aanduidt. 

Tussen wereldontsluiting en hinnenwereldlijke leerprocessen bestaat volgens 
Habermas een dialectische wisselwerking. Een gegeven taalspel of paradigma be- 
paalt weliswaar ons beeld van de wereld, maar de veranderingen van dit constitu- 
tieve wereldbeeld staan niet los van wat we daarbinnen uit de praktische omgang 
met dingen, met anderen en met onszelf kunnen leren. Deze leerprocessen vinden 
hun neerslag in vernieuwingen van de wereldbeeldstrircturen, die de intramundane 
praktijk mogelijk maken. Tussen de leefwereld als bron. waaruit het communica- 
tieve handelen put, en de leefwereld als produkt van dit handelen ontwikkelt zich 
dus een kringproces: enerzijds vormt de leetwereld de on-problematische achter- 
grond waartegen het communicatieve handelen zich afspeelt en verschaft ze de 
constitutieve gezichtspunten waarvan mensen gebruik maken wanneer ze standen 
van zaken beschrijven, hun handelingen op elkaar afstemmen en iets van zichzelf 
kenbaar maken, anderzijds kan de leefwereld alleen via het communicatieve han- 



dck'n in  stand gehouden en gci~pi'oducwrd worden. Het is nu dankzij de idcali- 
%ringen die in  hei i.omrni~nic-iricvc lundiilen ?iin ingehouwd. dat cle liii;ipi'o>.'essen 
in de wereld van invloed zijn op de leefwereldsti~tctu~en: de conti~afactische antici- 
patie op de ideale gesprekssituatie functioneert als een tegenwicht tegen deze fac- 
tisch gegeven structuren en is verantwoordelijk voor het proces dat Habeimas als 
'rationalisering van de leefwereld' aanduidt. 

Habermas vetwilt Heidegger en diens postmoderne navolgers dat ze de poÃ«ti 
sche, wereldontsluitende kracht van de taal verabsoluteren en geen oog hebben 
voor de prozaische leerprocessen in de wereld, met behulp waarvan bestaande 
taalspelen en paradigmata telkens weer op de proef gesteld kunnen worden. Deze 
leerprocessen vormen een alle lokale contexten overschrijdend potentieel voor de 
oplossing van problemen die zich in de alledaagse praktijk voordoen. Heidegger 
cum suis laten dit probleemoplossend vermogen van de taal achter haar wereldont- 
sluitend vermogen verdwijnen. 

Wat Hahetmas hiermee bedoelt kan eenvoudig worden geillustreerd aan de 
hand van Foucaults machtstheorie. Foucault kent aan opeenvolgende machtsfor- 
maties een weteldontsluitende functie toe; ze bezitten immers een constitutieve be- 
tekenis voor bepaalde kennisvormen. Tussen machtsfonnaties enkennisvormen 
bestaat een kringloop, maar deze heeft een geheel ander karakter dan de zojuist be- 
schreven kringloop van Habermas. Bij Foucault kunnen macht en weten elkaar 
nameliik slechts wederzijds versterken. terwiil Habermas ervan uiteaat dat leer- - 
processen di; ronsiiiuiieve leciw~reldsiruciureri ook kunnen ooikrachren. 

Hatkirmas kupi~tcl~ tleidegger. Foucaulr, Denida. Roriy en Casioriadis omdai 
ze zich ieder op eigen wijze schuldig maken aan dereductievan geldigheid op zin; 
tegelijk waaischuwt hij ervoor niet in de tegenovergestelde fout te vervallen en de 
zinscheppende kracht van de taal uit het oog te verliezen. Deze laatste waarschu- 
wing wordt door Korthals stelselmatig in de wind geslagen, wat hem niet al te  zeer 
mag worden aangerekend, aangezien ook Hahermas zelf naar eigen zeggen de we- 
reldontsluitende tulfunctie in zijn theorie van het communicatieve handelen slechts 
'stiefmoederlijk' behandeld heeft. Korthals rekt het begrip van leerprocessen zover 
op, dat het weieldontsluitend vermogen van de taal geheel achter haar probleem- 
oplossend vermogen verdwijnt, en maakt zich daardoor schuldig aan de reductie 
van zin op geldigheid. Leerprocessen hebben niet alleen betrekking op een be- 
paalde geldrgheidsaanspraak, stelt Korthals in strijd met Habermas' eigen opvat- 
tingen hierover, maar op de volle breedte van de communicatieve rationaliteit, de 
leefwereld en de systeemrationaliteit; ze hebben de samenhang van geldigheids- 
aanspraken en de relatie tussen rationaliteitsprincipes en systemische principes tot 
inhoud. Uit zijn kritiek rijst het beeld op van 'De maatschappij als leerschool', zo- 
als de titel van zijn volgende boek luidt. 

Dit beeld is, dunkt mil, te eenzijdig en te prozaÃ¯sch De opeenvolging van leef- 
wereldstructuren is namelijk niet alleen het resultaat van prozaÃ¯sch leerprocessen, 
maar komt voort uit het samenspel van deze leerprocessen met poÃ«tisch vemieu- 
wingen van de vocabulaires, waarmee we de omringende wereld, het onderlinge 
verkeer en onszelf beschriyen. De overgang van klassieke mechanica naar relati- 
viteitstheorie kan wel achteraf met rationele middelen verklaard maar had nimmer 
vooraf met dezelfde middelen voorspeld kunnen worden. Zonder het genie van 



Einstein had de geschiedenis van de moderne fysica er beslist anders uitgezien. Zo 
is ook de theorie van het communicatieve handelen niet goed denkbaar zonder het 
geme van Haheimas. De wisselingen, waaraan paradigmata en taalspelen onder- 
hevig zijn, staan weliswaar niet los van hetgeen we in hun licht uit de praktijk 
kunnen leren, zoals Habeimas het voorzichtig uitdrukt, maar dat betekent aller- 
minst dat ze door leerprocessen volledig gedetermineerd worden. Altijd speelt een 
creatief moment mee, dat niet weggeredeneerd kan worden. Hahermas erkent het 
belang van dit 'Nietzscheaanse' moment volmondig, maar waarschuwt ervoor het 
in navolging van het gros der postmodernisten te verabsoluteren. Dat is dus iets 
anders dan het te negeren of te ontkennen. 

Maar er is nog iets anders aan de hand: de rationalisering van deleefwereld in- 
terfereert namelijk met een geheel andere trend: de 'kolonisering van de leefwe- 
reld'. Als gevolg hiervan ontwikkelt het cognitief-instrumentele rationaliteitscom- 
plex zich ten koste van het moreel-praktische en het esihetiscli-expressieve ratio- 
naliteitscomplex, die beide meer en meer dreigen te verkommeren. Het onderricht 
in de leerschool van de maatschappij heeft dus een zeer eenzijdig en (om met Fou- 
cault te spreken) 'disciplinerend' karakter. Omdat de leerprocessen in de wereld 
niet ongestoord verlopen, kan ook de opeenvolging van leefwereldstructuren niet 
uitsluitend als een continu en cumulatief vooruitgangsproces beschouwd worden. 
Het project van de verlichting wacht nog steeds op voltooiing. 

(2) Dat brengt me op Korthals' tweede kritiekpunt. Terwijl de idee van leeiproces- 
sen van belang is voor de interferentie tussen leefwereld en communicatief hande- 
len, heeft de koloniseiingsthese betrekking op een geheel andere interferentie, na- 
melijk die tussen leefwereld en systeem. Om dit laatste versc1ii)nsel te belichten 
heb ik in mijn hoek de metafoor van de omkering gebruikt, waarvan ik meen dat ze 
in het hele oeuvre van Habeimas een centrale rol vervult. Dit nu wordt door Kort- 
hals met kracht bestreden. Volcens hem verduistert deze metafoor de intenties van 
I I ~ h c ~ m a s  eerder dan ze ie verlicldrri'ii. Dal kim1 orndiit deze meiaioor niet ge- 
schikt ?.OU zuil om hei tfenliciilsdc~ikcn, d.n kenmerkend is voor ile suhjecifiloso- 
fie, aan de kaak te stellen. Sterker nog, zo suggereert Korthals, deze metafoor is 
zelf besmet met het virus van het holisme. Habermas staat een heel ander model 
voor ogen, schrilft hij, dan dat van 'de terugkeer van een in twee principes opge- 
deeld subject naar zichzelf. Deze suggestie snijdt geen hout, omdat de metafoor 
van de omkering juist uitdrukkelijk doorHahemas wordt ingezet om het holisti- 
sche model onderuit te halen. Dit wordt duidelijk wanneer de metafoor van de om- 
kering wordt vergeleken met de metafoor van de opheffing. Deze laatste metafoor 
is verbonden met een type dialectiek, dat kenmerkend is voor het werk van Hegel 
en Marx. 

Vanuit Maix' perspectief verschijnt de ontkoppeling van systeem en leefwereld 
als de noodlottige verbreking van een zedelijke totaliteit, waarvan de uiteengevallen 
momenten tot de ondergang gedoemd zijn. Gegeven deze aan de jonge Hegel ont- 
leende nremisse kan Mant het kapitalistische systeem uitsluitend zien als de 
spookachuge gestalie van een klassenverhouding, dus als een illusie otideologie. 
Marx beschouwt de kapitalistische maa~schiippi; 7o/eer als een totaliteit dat hij  geen 
oog heeft voor de evolutionaire eigenwaarde van het systeem. 
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Dit totahteitsdenkeu is volgens Haherinas kenmerkend voor de moderne suh- 
iectfilosolie. De pi.11~ die het suhlect in deze filosofie moet betalen om ach tot een 
autononoom, auiark en authentiek wezen ie omwikkelen, bestaat uit de ohjective- 
iine en instrumentalisenne van de innerliike en uiterliike natuur. Als eevole van de 

L .. 
conceptuele dwang tot oh)ecavenng en instiumentalisering die aan de suhjecfilo- 
sofie eigen is, verkeren begrippen als zelfbepaling en zelfverwerkelijking in han- . . 
den van de door Hegel geÃ¯nspireerd (neo)marxisten maar al te snel in hun tegen- 
deel. 

Terwijl de metafoor van de opheffing verbonden is meteen dialectiek van ver- 
vreemding en verzoening, is de metafoor van de omkering verbonden met een dia- 
lectiek van contractie en expansie. Dit type dialectiek staat centradl in Habermas' 
dissertatie over Schelline uit 1954. In het werk van Schelling breekt voleens Ha- - 
beimas een denken haan dat afrekent met de heersende subjectfilosofie. Dit denken 
woldt dan ook gevoed uit geheel andeie bronnen dan de offici'le filosofie van 
Descartes en Leibniz tot Kant en Husserl. Het gaat terug op de kahhalistische he- 
sniecelineen van Isaac Ltiria en on de theosofische heschouwineen van Jakob . -  
Bdhme. Ik zal me hier kortheidshalve tot de eerste beperken. 

Luiia laat de schepping beginnen met een daad van contiactie: god trekt zich 
van zichzelf op zichzelf terug. Hierdoor ontstaat de mateiie, een grimmig, gram- 
stong principe, de bron van alle kwaad. Deze zelfzuchtige klacht is, vanwege z ip  
samengebalde energie, als een alles veiterend vuur, waann geen schepsel zou 
kunnen leven. Om zich in de schepping te kunnen openbaren is een expansieve 
kracht nodig, gods liefde of louteiheid die zijn toom in bedwang houdt. Op de fase 
van contractie volgt dan ook een fase van expansie-, van radiatie van warmte en 
licht. Maar ook gods liefde kan niet bestaan zonder een tegenkracht, die voorkomt 
dat zi] juist vanwege haar expansieve natuur, haar oneindige 'mededeelzaamheid', 
uiteindeliik zou vervliegen zonder ook maar een spoor achter te laten. Het leven is 
een produktieve strijd tussen tegengestelde principes, de principes van gestreng- 
heid en genade, die tot elkaar in een verhouding staan die door Schelling wordt 
omschreven met behulp van de begrippen 'prioriteit' en 'superioriteit'. Daarbij 
dreigt steeds weei het gevaar dal het (egoÃ¯stische principe van de gestiengheid. 
dat aan de basis van het leven hoort te liggen, zich tot het heersende principe ver- 
heft en het (altruistische) principe van de genade aan zich onderwerpt. 

Wannmr we nu een sprong van dertig raar maken dan valt &&n ding meteen op: 
ook in zijn theorie van het communicatieve handelen gaat Habermas uit van een 
dialectiek van contractie en expansie: de leefwereld trekt zich van zichzelf op zich- 
zelf terug ten einde ruimte voor het systeem te scheppen. Het systeem vertoont de 
neiging de leefwereld te koloniseren, een proces waarop de leefwereld op haar 
beurt reageertmet noginzen om het svsteen te domesticeren. Ook hier is dus sera- . - -  
ke van een permanente pulserende beweging van contractie en expansie. 'Contrac- 
tie' bestaat uit Een hardere, een weerharstigere stof dan 'negatie', het sleutelbegrip 
van een dialectiek van veivreeinding en verzoening. We moeten volgens Haheimas 
voorgoed afstand nemen van de gedachte dat het systeem ooit zonder fatale gevol- 
gen in de leefwereld kan worden 'opgeheven'. We kunnen het systeem slechts 
vanuit de leefwereld aan normatieve iestricties hinden om zo een halt toe te roepen 
aan de koloniseriiig van de leefwereld door het systeem. 



Om te begrilpen wat er hij de kolonrseringsthese nu precies in het geding is, 
biedt de metafoor van de omkering naai mijn stellige overtuiging een uitstekend 
handvat. Het gaat bil deze metafoor steevast om twee basale principes, die onmo- 
gelijk tot elkaar herleid kunnen worden. Deze principes staan 'van oorsprong' of 
'van nature' tot elkaar in een verhouding die nog het best in navolging van Schel- 
ling omschreven kan worden met de begrippen 'prioriteit' en 'superioriteit'. In de 
theorie van het communicatieve handelen bezit de leefwereld superioriteit ten op- 
zichte van het systeem, terwijl het systeem prioriteit geniet ten opzichte van de 
leefwereld, en wel om de eenvoudige reden dat de matenEle reproduktie de grond- 
slag vormt voor de symbolische reproduktie. 'Erst kommt das Pressen und dann 
die Moral',.iazeker, maar zonder moraal geldt alleen de wet van depngle en is het 
menselijke bestaan eenzaam, armoedig. afstotelilk, beestachtig en kort, zoals 
Hobbes reeds wist. 

Van koloiiisering is nu sprake wanneer het principe dat aan de basis van de sa- 
menleving hoort te liggen, zich tot superioriteit verheft en tegelijk wetenschap en 
techniek, recht en moraal, kunst en erotiek tot louter middelen verlaagt. Deze orn- 
kering van principes vindt plaats op grond van ontwikkelingen in de leefwereld 
zelf. De gerationaliseerde leefwereld, stelt Hahermas, maakt het ontstaan en de 
groei mogelijk van de subsystemen, waarvan de veizelfstandigde imperatieven 
destructief op haarzelf terugslaan. 

Deze paradox verraadt nogmaals Haheimas' affiniteit met de protestantse en 
joodse mystiek, waarin goed en kwaad niet opgevat worden als principes die zich 
slechts op uiteilijke wijze tot elkaar verhouden en die volstrekt onbemiddeld naast 
en tegenovei elkaar staan. De afval van God, en daarmee de omkering van princi- 
pes, kan slechts uit God begrepen en door God verholpen worden. Dat is ook de 
betekenis van de spreuk die Hahemas zo vaak en op zulke verschillende plaatsen 
aanhaalt dat ze gerust als het devies bil uitstek van zijn filosofie beschouwd kan 
wolden: 'Contra Deum nisi Deus ipse'. Niets of niemand kan zich tegen God ke- 
ren dan God zelf. Vrij vertaald: alleen langs historische weg kunnen historische 
vergissingen gecorrigeerd worden; alleen de rede is in staat de wonden te sluiten 
die zijzelf geslagen heeft; alleen via een radicalisering van de verlichting kan aan de 
gevaren van de verlichting het hoofd gehoden worden; alleen de leefwereld kan de 
problemen oplossen waaivooi zijzelf veraritwoordeli]klieid draagt. 

Haheimas' dualisme is dus geen manicheÃ¯sme waarbij het systeem per defini- 
tie 'het kwade' zou vertegenwoordigen. Op dit punt heeft Korthals mij eenvoudig- 
weg niet goed gelezen. Het kwaadvolgt niet int de aard van het systeem, maar 
wordt veroorzaakt door een scheefgroei in de relatie tussen systeem en leefwereld. 
Overigens begi~ip ik Korthals' aarzelingen maar al te goed. Open ik niet de deur 
voor allerlei ir~ationalismen, wanneer ik een metafoor zo centraal stel, temeer daar 
deze metafoor in een religieuze context ontstaan is" Ik geloot' het niet: de filosofie 
kan het gewoon niet zonder het gebruik van metaforen stellen, zoals Habermas zelf 
heeft erkend. De vraag is alleen of een bepaalde metafoor licht kan welpen op onze 
situatie en of ze onze problemen kan verhelderen. 


