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VOORWOORD

Een van de wijsgerig boeiendste debatten van enige jaren terug was de
discussie tussen de hermeneuticus H.G. Gadamer en de kritisch theoreticus J.
Habermas. Velen hadden de indruk dat dit debat uiteindelijk vastliep. Daarom
is het op dit moment interessant om te kijken of dit inderdaad het geval is
geweest. Immers, op dit moment heeft Habermas de toentertijd alleen nog maar
in het vooruitzicht gestelde theorie van de natuurlijke talen volledig ontwik-
keld. Deze zogenaamde theorie van de communicatieve competentie wil een afwij-
zing zijn van de universaliteit, die door Gadamer voor de hermeneutische
ervaring was geclaimd. Om de communicatietheorie van Habermas te kunnen beoor-
delen, moeten we een onderzoek doen naar de taalhandelingstheorie. Het is met
behulp van deze theorie dat Habermas gestalte geeft aan zijn, tegen Gadamers
universaliteitsaanspraak van de hermeneutiek gerichte stelling dat de omgangs-
taal op een wetenschappelijke wijze gereconstrueerd kan worden. Toch is Haber-
mas' houding t.a.v. de taalhandelingstheorie ambivalent. Zowel zijn conflict
met Gadamer als deze ambivalentie zijn naar mijn mening te begrijpen vanuit
datgene wat Habermas stelt over de menselijke natuur. In zijn opvatting over
de menselijke natuur is Habermas gedurende de jaren niet veranderd. Een tegen-
stelling tussen de jonge en de oude Habermas bestaat mijns inziens dan ook
niet. Het is mede het doel van dit verslag deze interne consistentie van
Habermas' wijsbegeerte aan te tonen.

Daartoe zal ik in hoofdstuk 1 het debat tussen Gadamer en Habermas
bespreken. Ik zal de vraag stellen, waarop de hermeneutiek een antwoord wil
formuleren en ik zal pogen de hoofdlijnen van Gadamers hermeneutische filoso-
fie te traceren. Vervolgens zal ik nauwgezet de elkaar beantwoordende artike-
len van beide auteurs bezien. Voor het artikel "Der Universalitátsanspruch der
Hermeneutik" van Habermas zal ik uitvoerig de aandacht vragen.

Het tweede hoofdstuk zal geheel gewijd zijn aan de bespreking van de
taalhandelingstheorie. Dit hoofdstuk vormt een soort intermezzo, waarin ik
door de bespreking van Austin en Searle aandacht vraag voor de centrale begin-
selen van deze theorie. Daarnaast zal ik het mijns inziens cruciale én dubieu-
ze 'principe van uitdrukbaarheid' (van Searle) uitvoerig bespreken, omdat dit
principe funderend is zowel voor de pogingan van Searle als voor die van
Habermas om de omgangstaal aan een algemeen geldige reconstructie, systemati-
sering en taxonomie te onderwerpen. Ldie, met Gadamer of Derrida, aan dit prin-
cipe twijfelt, heeft een fundamenteel andere opvatting over de omgangstaal.



2

Vervolgens geef ik aan, hoe men de bijdragen van Grice kan begrijpen als een
poging om de analyses van enkelvoudige taalhandelingen te integreren binnen
een theorie, die de logica van de grotere communicatieve verbanden probeert te
beschrijven.

Fiet is Habermas' doelstelling door middel van zijn universele pragma-
tiek een fundamentele verantwoording van de logica van de communicatíe te
geven. Mijn derde hoofdstuk bespreekt de met de theorie van de communicatieve
competentie samenhangende algemene leer van de natuurlijke talen. Dit hoofd-
stuk behandelt die artikelen van Habermas, die expliciet over zijn communica-
tietheorie gaan. Om die theorie te kunnen begrijpen, zal ik ook een gedeelte
van zijn wetenschapsleer en van zijn consensustheorie van de waarheid moeten
bespreken. Ik zal tijdens dit hoofdstuk komen tot een expliciete formulering
van het mijns inziens onjuiste mensbeeld, dat voor zowel de taaltheoretische
als de wetenschapstheoretische overwegingen funderend is.
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Hoofdstuk 1: Gadamer, Habermas en de hermeneutiek-discussie

1. Wat is hermeneutiek?

In een origineel artikel (1) heeft Odo Marquard onlangs de hermeneu-
tiek gedefinieerd als de manier, waarop de mens probeert antwoord te geven op
zijn eindigheid: omdat de mens eindig is, niet alles weet en niet over alles
de macht heeft, wordt hij geboren in een tijd en een ruimte, die hem voor het
grootste deel vreemd zijn en waaraan hij de diverse betekenissen al interpre-
terend probeert te ontfutselen. Ook weet de mens, dat hij bij de opbouw van
zijn symbolisch universum nooit de volledigheid kan bereiken, omdat zijn
interpreterend vermogen door de tijd wordt beperkt. Hij heeft weet van zijn
eigen dood en zoekt naar de antwoorden, die vóór hem op de voortdurende aanwe-
zigheid van de dood zijn gegeven. Hermeneutiek is, zo stelt Marquard, een
repliek op de dood. Aangezien de mens eindig is en zich daarvan ook bewust is,
weet hij dat hij niet uit zichzelf bestaat, maar verwezen wordt naar zijn
herkomst. Het is het "Sein zum Tode" (Heidegger), dat voor de mens de aanlei-
ding is zich naar zijn afkomst en zijn verleden te richten. Daar men aan deze
eindigheid niets kan veranderen, doet men wat men wél kan: door te interprete-
ren de herkomst, die ons draagt én gevangen houdt, op zo'n afstand tot ons
brengen dat we het met die afkomst kunnen uithouden (2). Overigens is het
verleden ons niet alleen een last, maar ook een bescherming. (hndat de mens
niet alles wat hij in zijn leven tegenkomt, opnieuw kan regelen, moet hij ook
te rade gaan bij het verleden. Daarom probeert de hermeneutiek een antwoord te
zijn op de vergankelijkheid van het verleden. De hermeneutiek redt de ver-
staanbaarheid van dingen en teksten uit het verleden. Vooral in een samenle-
ving, waar de dingen en de teksten snel verouderen, is een grote behoefte aan
hermeneutiek.

In tegenstelling tot de meeste auteurs bepaalt Marquard de hermeneu-
tiek eerst als een antropologisch kenmerk. Daarnaast spreekt hij van de moder-
ne literarisering van de hermeneutiek. Hij geeft dan de ontstaansgeschiedenis
van de (wijsgerige) discipline, die wij tegenwoordig "hermeneutiek" noemen. De
"hermeneutiek" als uitdrukking blijkt dan pas voor het eerst voor te komen in
de titel van een boek van Dannhauer (3) in 1654, onmiddellijk ná het einde van
de dertigjarige oorlog. De literarisering van de hermeneutiek is volgens
i~Iarquard een onmiddellijk antwoord op de door deze confessionele burgeroorlog
gebrachte dood. Door de verschrikkingen van de strijd tussen protestanten en
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katholieken om de absolute tekst, om de absoluut juiste lezing van de bijbel

(Marquard noemt dit een singulariserende hermeneutiek), onts[ond het inzicht
dat het aanspraak doen op absolute geldigheid van een lezing letterlijk dode-
lijk kon zijn. Daarom ontstond als antwoord daarop de pluraliserende hermeneu-
tiek: geen absoluut verstaan meer, maar een letterlijke lezing, die achter
dezelfde letterlijke gestalte verschillende mogelijkheden van betekenis ont-
dekt en díe daarmee dé betekenis van de tekst relativeert. Het inzicht dat een

tekst geen betekenis an-sich heeft, maar over een welhaast oneindig betekenis-
potentieel beschikt, dient ten tijde van de strijd tussen protestanten en
katholieken op onmiddellijke wijze het leven zelf: omdat teksten altijd anders
gelezen kunnen worden, moet er tolerantie worden opgebracht voor de lezing van
de ander.

Maar de confessionele burgeroorlog is vergeten en de filologen zouden
graag theologen zijn. Daarom, zo stelt Marquard, zouden velen vandaag de dag
in de vele verschillende geschiedenissen graag de ene absolute geschiedenis
ontdekken. Men verlangt terug naar de absolute tekst. De hermeneutiek moet
opgeheven worden. De universaliteit van de hermeneutiek moet worden afgewezen.
Men wil een absolute positie. Maar wie wil er eigenlijk zo'n absolute positie?
Marqiiard niet. Marquard is scepticus en heeft moeilijkheden met de geschieds-
filosofie. Niet Gadamer. Gadamer is de hermeneutisch filosoof bij uitstek.
Habermas? Ik denk dat Habermas wel een absolute positie zoekt. Daartoe recon-
strueert hij dé geschiedenis, dé moraal, dé taal, dé tekst, dé betekenis.

2. Gadamers 'Waarheid en Methode'.

De meest volledige hedendaagse verantwoording van een hermeneutische
filosofie is geleverd door Hans-Georg Gadamer in diens boek "Wahrheit und
Methode" (4). We hebben hier niet te doen met een boek dat een systeem van
regels geeft dat noodzakelijk is voor het verstaan van teksten uit het verle-
den, noch met een theoretische grondslag van de geesteswetenschappen. Gadamer
wil veeleer aantonen dat aan de dichotomie van de wetenschappen in de natuur-
wetenschappen en de geesteswetenschappen en aan de daarmee samenhangende
strijd om de methode, een geheel ten grondslag ligt van voorwetenschappelijke
overtuigingen en vooroordelen, dat voor de wetenschappen van constitutieve
aard is (WM, XVII).

Het is er Gadamer om te doen dit geheel aan een wijsgerige reflectie
te onderwerpen (WM, 513-514). Daartoe stelt hij niet dat de methodische auto-
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nomie van de wetenschappen hetwijfeld moet worden, maar wél, dat de weten-
schappen van het voorwetenschappelijke veld afhankelijk blijven. De hermeneu-
tische reflectie wil de voorwaarden tot het bereiken van wetenschappelijke
waarheid ontdekken (WM, 513). Binnen de logica van het onderzoek zelf kunnen
immers niet de selectieve gezichtspunten verantwoord worden, die iets tot
object maken. Aan het gebruik van de methode gaat eveneens de creativiteit van
de onderzoeker vooraf, die ervoor zorg draagt dat de methode op zinvolle wijze
wordt toegepast (5). Daarnaast blijft elke wetenschap op tweeërlei wijze
gebonden aan de omgangstaal. Niet alleen is het zo, dat elke meta-taal de
omgangstaal als haar basis en uitgangspunt moet vooronderstellen. Ook moeten
de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, willen zij sociale relevantie
hebben, de kennis van de wetenschap vertalen in de omgangstaal (WM, 522).

Vervolgens wijst Gadamer op gebieden die niet of in mindere mate
toegankelijk zijn voor de wetenschappelijke methode, maar die ons desalniette-
min "waarheid" te zeggen hebben. Naar aanleiding van reflectie over de erva-
ring van kunst, geschiedenis en taal ontwikkelt hij een eigen hermeneutische
filosofie. De esthetische ervaring begrijpt zichzelf volgens Gadamer als
volgt: de kwaliteit van een kunstvoorwerp kan men bevestigen of ontkennen. Men
meent dat dit oordeel over de zeggingskracht van het voorwerp beslist. Maar,
vraagt Gadamer, is het wel zo dat we ons tegenover de grote kunst kunnen
opstellen als was het een voorwerp? Is het niet veeleer zó dat wij al door de
kunst zijn gegrepen, voordat we er een oordeel over kunnen uitspreken? Gadamer
bevestigt deze vraag en stelt dat de kunst haar waarheid allang aan ons heeft
meegedeeld vóór wij in staat zijn zelf een oordeel uit te spreken over de
kunst. Daarom is het esthetisch oordeel een "vervreemding" van datgene wat ons
in waarheid vertrouwd is (HP, 102). Veeleer is er geen sprake van een afstand
tussen de criticus en het kunstwerk, maar behoort het werk toe aan de wereld
van de criticus (WM, 158). In het oordeel van de criticus speelt een scala van
vooroordelen en onbewuste preferenties mee, waartoe ook het te beoordelen
kunstwerk heeft bijgedragen.

Langer zal ik stilstaan bij een soortgelijke reflectie over het histo-
rische oordeel. Enerzijds omdat het debat tussen Gadamer en Habermas zich
vooral op dit onderdeel toespitst en anderzijds omdat deze beschouwingen via
de centrale begrippen "Wirkungsgeschichte" en "rehabilitatie van het vooroor-
deel" in een notedop het hele werk van Gadamer en het hele debat aanduiden
(6). Net zomin als de kunstcriticus is de historicus in staat een volstrekt
objectief oordeel over de geschiedenis uit te spreken. Want het verleden dat
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door de historicus wordt beoordeeld, maakt deel uit van zijn eigen historici-
teit (7). Heel vaak heeft men dit vergeten en verstond men onder de taak van
de historicus de poging: "alle Zeugnisse einer Zeit aus dem Geiste dieser Zeit
zu verstehen, sie wegzurucken von den uns einnehmenden Aktualit~ten unseres
gegenwártigen Lebens und ohne moralische Besserwisserei die Vergangenheit zu
erkennen, wie auch Sie eine menschliche war" (HP, 103, zie ook WM, 188).

Natuurlijk is het niet onjuist dat de geschiedswetenschap probeert
haar eigen vooronderstellingen te beteugelen. Maar zíj is juist door de metho-
dische abstractie, die de wetenschap probeert te realiseren, niet in staat
onze historiciteit - het feit, dat de mens gevormd wordt door het verleden dat
hij bestudeert - tot begrip te brengen. Een objectivistische houding binnen de
geschiedswetenschap miskent heel expliciet het feit dat de onderzoeker toebe-
hoort aan de geschiedenis, die hij bestudeert. Wanneer een historicus zo'n
instelling heeft, dan ziet men dat terug in zijn houding tegenover teksten,
aangezien teksten de voornaamste bron zijn voor historische kennis. Daarom
beantwoordt aan een objectivistische visie op de geschiedenis een objectivis-
tische hermeneutiek. Volgens Gadamer representeert Schleiermacher, die het
begrijpen van een tekst verstaat als een "op een oorspronkelijke produktie
betrokken reproduktie" (WM, 175), zo'n objectivistische hermeneutiek.

In zijn poging om de objectiviteit van de tekst te bereiken en door de
daaruit voortvloeiende overmatige interesse in de methode veronachtzaamde
Schleiermacher datgene, wat Gadamer de "hermeneutische ervaring" noemt. Door
van de methode gebruik te maken vervreemden we ons van de werkelijkheid. Dat
kan slechts wanneer we tevoren met deze werkelijkheid van tekst en geschiede-
nis in een onmiddellijke relatie staan. Op de vraag hoe deze relatie gedacht
moet worden, wil Gadamers wijsbegeerte een reflectie zijn. Zoals het esthe-
tisch oordeel al door de te beoordelen kunst zelf is gevormd, zo staat het ook
met het historisch en hermeneutisch bewustzijn. Om dit aannemelijk te maken,
sluit Gadamer aan bij de grote auteurs van de hermeneutiek zoals Schleier-
macher en Dilthey. Maar met name sluit hij aan bij Heidegger, die in "Sein und
Zeit" niet alleen uiteengezet had dat het "Verstehen" een grondmodus is van
het "Dasein", maar ook dat ieder particulier "uitleggen" geleid wordt door
vooraf aanwezige, vaak onbewuste en diffuse meningen, gevoelens en stemmingen
(8). Gadamer sluit aan bij deze zogenaamde hermeneutische cirkel van het
verstaan en geeft er de volgende formulering aan: "Het zijn niet zozeer onze
oordelen als wel onze vooroordelen, die ons "zijn" vormen" (HP, 106). Datgene,
wat aan ons oordeel vooraf gaat, moet in een hermeneutische filosofie tot
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thema worden gemaakt. En daarmee zijn we aangeland bij een centrale thematiek.
Tn de verlichting wordt namelijk gesteld, dat men in tegenstelling tot en in
oppositie met de traditie zélf moet leren denken. Dat betekent dat men zich
los moet maken van bindingen aan autoriteiten en vooroordelen en moet pogen
denkbeelden en maatschappelijke instituties aan de maatstaf van de rede te
toetsen. De overlevering moet redelijk en dus zonder vooronderstelling worden
verstaan, want de rede en niet de overlevering moet de bron zijn van alle
autoriteit. De verlichting zal de logos over de mythe doen zegevieren (WM,
257).

De romantische reactie op de verlichting stelt dat het invoeren van
het criterium van de rede er juist voor gezorgd heeft, dat een eeuwenoude
waarheid ons ontvallen is. Maar hoezeer ook de romantiek het oneens is met de
verlichting, beider uitgangspunten komen aardig overeen: beide geestesstromin-
gen zijn overtuigd van het feit, dat de continuïteit van de overlevering
gebroken is. Wíj staan niet zozeer meer in de traditie, als wel er tegenover.
Daarom vormt het in het kielzog van de romantiek opkomend historisch bewust-
zijn toch een radicalisering van de Aufkl~rung. Om de traditie zo nauwgezet
mogelijk te verstaan moet men proberen alle eigen vooroordelen te overwinnen.
Maar is het geen groot vooroordeel - zo vraagt Gadamer - dat alle vooroordelen
overwonnen moeten worden? Betekent het in een overlevering staan een beheerst
worden door vooroordelen en een begrenzing van een mogelijke vrijheid? Neen,
zegt Gadamer, want de menselijke existentie is altijd begrensd en op velerlei
wijzen bepaald. Daarom is de rede zelf ook geen bovenhistorische, maar een
historische grootheid, die gebonden blijft aan de dingen waarin en waarbij ze
zich manifesteert. Daarom ook behoren wij meer de geschiedenis toe dan dat wij
haar zouden (kunnen) beheersen.

Lang voor wij onszelf verstaan, behoren wij al toe aan een taal, een
familie, een maatschappij, een staat en een religie: "De bezinning van het
individu op zichzelf is slechts een opflakkering in de stroomkring van het
historische leven" (WM, 261). Juist daarom zijn de vooroordelen zo belangrijk,
als men tenminste aan de eindig-historische zijnswijze van de mens recht wil
doen. Dan is evenwel ook de tegenstelling tussen autoriteit en rede een valse.
Want gezag en autoriteit zijn niet noodzakelijk een bron van onwaarheid en
onredelijkheid. Gezag komt heel vaak niet in de plaats van de rede, omdat
gezag uiteindelijk geen onderwerping verlangt maar ín principe kan worden
ingezien. Erkenning van andermans superioriteit is een daad van de rede, omdat
autoriteit niet wordt afgedwongen maar verworven door de erkenning van ande-
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ren. Wat de autoriteit zegt, wil niet als een blind commando worden opgevolgd,
maar kan in principe worden ingezien (WM, 264). Gadamer onderschrijft de
romantiek, waar deze wijst op een autoriteit, die het zeer waard is te verde-
digen: de traditie. De tradítie heeft macht en autoriteit over ons doen en
laten, omdat zij voor ons historisch-eindig bestaan van constitutieve beteke-
nis is.

Dat dit zo is, wordt door de Aufklárung niet begrepen. Zij begrijpt de
traditie als het omgekeerde van de vrije zelfbepaling. Voor Gadamer echter is
de tegenstelling tussen traditie en rede abstract. De traditie is steeds een
moment van de vrijheid. De rede staat niet boven de geschiedenis, maar beweegt
zich binnen de traditie. Er bestaat dus ook geen autonoom redelijk subject dat
een kritisch objectiverende afstandsname ten aanzien van het verleden kan
innemen. "We staan veel meer ononderbroken in overleveringen, ..." (WM, 266).

Ofschoon Gadamers gedachten over het rationele, op vrijheid gerichte,
karakter van gezag en traditie zelf nog lijken terug te gaan op het vooruit-
gangsoptimisme van de Aufkl~rung - hoe zouden we immers op absolute wijze
binnen een eindigheidsdenken het rationele karakter van de traditie en van het
gezag moeten bepalen? -, bepaalt hij het bewustzijn toch niet als een onafhan-
kelijke instantie, die de traditie beoordeelt. Het feit dat het subject be-
trokken is bij zíjn object en in zijn object, betekent dat het bewustzijn zelf
gevormd is door het werk van de traditie: zowel degene, die interpreteert, als
dat wat ter interpretatie voor ligt, hebben deel aan dezelfde zin. Ondanks
alle, aan de wetenschappelijke situatie eigen, methodische distantie weet de
interpretator dat hij staat binnen de "Wirkungsgeschichte" van datgene, wat
hij wil interpreteren. Wat in ons bewustzijn heeft gewerkt kan volgens Gadamer
nooit in zijn totaliteit aan het licht worden gebracht.

Wat betekent zo'n samenhang van inwerking en bewustzijn, van bepaald-
heíd en vríjheid? Gadamer noemt dit bewustzijn: "wirkungsgeschichtliches
Bewusstsein". Het lijkt, zo zegt Gadamer, tot het wezen van het bewustzijn te
behoren, zichzelf te kunnen onderscheiden van datgene waarvan het bewust is.
Het bewustzijn kent de structuur van reflectivíteit. Kan het bewustzijn dan
niet de "Wirkungsgeschichte" tot thema maken en zich aldus van haar omknelling
ontworstelen? Neen, zegt Gadamer, de positie van Hegel van het absolute weten
doet geen recht aan de eindigheid van de mens. Met de "Wirkungsgeschichte"
wordt een werkelijkheid gedacht, die een begrenzing vormt voor de almacht van
de reflectie. Als de structuur van het "wirkungsgeschichtliches Bewusstsein"
moet worden gearticuleerd, dan blijkt het de structuur van ervaring te hebben.
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"Ervaring" wordt gekenmerkt door een aantal aspecten. Zo heeft ervaring een
teleologisch moment. Ervaring heeft kennis ten doel en men zou die ervaring
geldig kunnen noemen, die nog niet door een nieuwe ervaring is weerlegd (WM,
332-3). Ervaring heeft daarnaast ook een dialectisch moment. "Ervaring opdoen"
betekent iets onbekends ondergaan op een zodanig wijze, dat "dit nieuwe"
duidelijk maakt dat men "de dingen" tot op dat moment niet (geheel) juist
gezien had (WM, 336). De negativiteit van de ervaring is een wezenlijk aspect.
Vooral Hegel heeft daarop gewezen, maar voor hem leidde de weg van de ervaring
van het bewustzijn tot een weet-hebben van zichzelf, dat volstrekt geen an-
dersheid, geen vreemdheid meer buiten zich heeft (9). Daarom kan volgens Hegel
de dialectíek v~n de ervaring eindigen met een overwinning van alle ervaring
(WM, 337). Ervaring wordt dan gedacht vanuit het absolute weten.

Volgens Gadamer daarentegen staat ervaring in een onophefbare tegen-
stelling tot het weten. De waarheid van de ervaring is het steeds op nieuwe
ervaring betrokken te blijven. Een ervaren mens is niet iemand die alles weet,
maar iemand die een radicaal ondogmatische openheid voor nieuwe ervaringen
heeft. Daarom heeft "ervaring" nog een derde, kwalitatief nieuw moment. Erva-
ring is datgene wat tot het historische wezen van de mens behoort. Naast de
twee eerdere momenten, het teleologisch en het negatieve moment, drukt het
begrip "ervaring" op bijzonder pregnante wijze de eindigheid van de mens uit,
omdat elke ervaring verwijst naar de horizon, waarbinnen zij plaatsvindt. Deze
horizon maakt de ervaring mogelijk, maar kan niet zelf het voorwerp zijn van
een weten. Bovendien: in de principiële negativiteit van de ervaring, nl. dat
de mens door het lijden tot inzicht komt, wordt aan het licht gebracht dat het
menszijn begrensd is. Echt "ervaren" is degene, die weet dat hij geen heer en
meester is over tijd en toekomst.

LJat wil dit zeggen voor het "wirkungsgeschichtliches Bewusstsein"?
Volgens Gadamer impliceert het inzicht te staan binnen een geheel van tradi-
ties dat de hele "Wirkungsgeschichte" niet als een object vóór het bewustzijn
kan zijn. Het bewustzijn kan dus niet alle historische effecten beheersen en
doorschouwen. Er is geen archimedisch punt, van waaruit alle bepaaldheden als
zodanig kunnen worden begrepen.

Het specifieke medium waarin de hermeneutische ervaring zich afspeelt
is de taal. Evenmin als de kunst en de geschiedenis is de taal iets waarover
het menselijke oordeel zich als over een object kan uitspreken. Veeleer kan
gesteld worden dat het menselijke in-de-wereld-zijn gekarakteriseerd wordt
door een oorspronkelijke taligheid (WM, 439). Pas door in een taal te staan,
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wordt de wereld voor de mens toegankelijk. Immers: de overlevering, waarbinnen
de mens staat en waardoor hij gedragen wordt, is op bijzondere wijze talig van
aard. Dat blíjkt wel heel duidelijk waar de overlevering schriftelijk is. Daar
vinden we de ware aard van de overlevering. Wanneer er van schriftelijke
overlevering sprake is, dan zijn de oorspronkelijke auteur en de oorspronke-
lijk aangesprokene niet meer van belang, maar gaat het om de betekenis van de
tekst, die door ons begrepen wil worden (WM, 370). Omdat de overlevering op
bijzondere wijze talig is, moet volgens Gadamer aan de taligheid uberhaupt in
de verstaansproblematiek een principiële voorrang worden gegeven. De kennismo-
gelijkheden worden gedragen door de in een taal aanwezige uitdrukkingsmoge-
lijkheden. Dat de mogelijkheid bestaat de taal steeds uit te breiden, betekent
voor Gadamer niet dat wij de taal zouden beheersen: de taal is nooit alleen
voorwerp van onze beschouwingen, maar omvat alles, wat ooit voorwerp kan
worden (WM, 382). Daarom kan de taal als een "Weltansicht" (WM, 417) beschouwd
worden: de taal is niet een van de uitrustingen, die de mens, die in de wereld
is, toekomt, maar het is de taal, die bewerkstelligt dat de mens een "wereld"
heeft. Daarom is de ervaring van de wereld altijd aan de taal gebonden. De
taal is het midden, waarin het "ik" en de wereld aan elkaar toebehoren (WM,
449).

Wanneer een hermeneutische filosofie aandacht vraagt voor dit univer-
seel talige karakter van het verstaan en tevens de taal beschouwt als een niet
achterhaalbare, ons transcenderende grootheid, dan is het precies tegen deze
filosofie dat Habermas zich verzet.

3. Enige grondbegrippen van Habermas.

Wanneer Habermas in zijn "Zur Logik der Sozialwissenschaften" (10) de
hermeneutische filosofie van Gadamer poogt te situeren, dan zijn we in een
periode waarin Habermas zijn begrippen al tot een zekere ordening heeft ge-
bracht (11). Hij doet dat in aansluiting bij een wíjsgerige stroming, die het
marxisme als inspiratiebron aanwijst, maar deze in een bredere beweging
plaatst, waarvan ook Kant en Hegel deel uitmaken. Uitgangspunt van Habermas'
uiteenzettingen is, dat, waar Marx de mens fundamenteel als een arbeidend
wezen zag, deze te weinig rekening houdt met het communicatieve aspect van het
menselijk leven. Dit communicatieve aspect kan niet herleid worden tot de
sfeer van de arbeid. Daarom zegt Habermas: "De menselijke soort handhaaft haar
bestaan in systemen van maatschappelijke arbeid (...); (en) door een via de
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traditie bemiddelde omgang in talige communicatie" (12).
In zijn later werk blijft tiet onderscheid tussen arbeid en interactie

een fundamentele rol spelen. L~anneer hij zich bijvoorbeeld afvraagt, op welk
moment de maatschappelijke ontwikkeling van de mens begint en de biologische
ophoudt, dan neemt hij een andere positie in dan Marx. Voor de laatste vormt
het moment waarop levende wezens door middel van arbeid hun leven gaan repro-
duceren het startpunt van de maatschappelijke ontwikkeling.

In aansluiting bij modern antropologisch onderzoek stelt Habermas

echter dat maatschappelijke produktie wel noodzakelijke, maar niet voldoende
voorwaarde is voor de menselijke evolutie. 'Itaeede fundamentele voorwaarde is
talige communicatie. Deze maakt het mogelijk dat biologische drijfveren worden
vervangen door maatschappelijke leerprocessen. Door taal zijn de leden van een

gemeenschap in hun betrekkingen niet meer rechtstreeks afhankelijk van een
persoon, maar worden hun rollen gedefinieerd door intersubjectieve verwach-
tingspatronen, door normen die onafhankelijk van persoonlijke eigenschappen
gelden (13).

Hieruit volgt dat er tussen Habermas en Marx ook een verschil bestaat
in het begrijpen van de aard van maatschappelijke conflicten. Volgens Nlarx
moeten zulke conflicten vanuit de arbeid begrepen en opgelost worden. Habermas
zal dit niet onderschatten, doch tevens wijzen op de machtsverhoudingen die
een communicatie verhinderen en daarmee het inzicht in eigen situatie ver-
sluieren. Pas een machtsvrije discussie (herrschaftsfreie Dialog) kan volgens
hem de maatschappij in beweging brengen. In zijn eerste boek "Strukturwandel
der Offentlichkeit", 1962, analyseert hij de opkomst van het ideaal van een
machtsvrije discussie als basis van de organisatie van de maatschappij. Dit is
een burgerlijk ideaal dat zich sinds de 16e eeuw in Europa ontwikkeld heeft en
na 1875 ten onderging, omdat het in strijd was met de feitelijke machtsverhou-
ding tussen kapitaal en arbeid die kenmerkend is voor het kapitalisme.

Habermas komt zo tot het formuleren van de volgende grondbegrippen:
1. arbeid of doelrationeel handelen. Habermas spreekt ook wel over instrumen-
teel handelen. Dit handelen is gericht op de transformatie van de niet-mense-
lijke of externe natuur. Iiet richt zich op technische regels die gebaseerd
zijn op empirische kennis. Dit handelen is in het belang van de mens gezien

zijn aard. Hij beschikt immers niet over instincten die hem in staat stellen,

zich onmiddellijk te reproduceren. Om te overleven dient hij de natuur te
bewerken. Evenals Marx zal Habermas zeggen dat de arbeid altijd in maatschap-

pelijke organisatievormen plaatsvindt. Doch veel meer dan Marx wijst Habermas



12

erop, dat de technische regels, die de arbeid structureren, streng onderschei-
den moeten worden van de normen die de maatschappelijke organisatie van de
arbeid beheersen en die tot de communicatie behoren. Habermas noemt de arbeid
"monologisch". De mens voert in de arbeid a.h.w. een monoloog met de natuur
die hem niet van repliek dient.
2. Interactie of communicatief handelen, d.i.: "het handelen op basis van
normen die door twee of ineer subjecten erkend worden" (14). Dit is dus "dialo-
gisch". Het is níet de toeëigening van een object, doch de genormeerde omgang
tussen mensen. Deze nórmen bestaan uit verwachtingspatronen van mensen ten
opzichte van elkaar en dienen door hen erkend te worden, wil de communicatie
ongestoord verlopen. De culturele traditie bepaalt deze verwachtingspatronen.
Deze traditie stelt de mensen dus in staat zichzelf, de natuur en de samenle-
ving te interpreteren. Zij wordt vastgelegd in instituties. De mens verwerft
haar door een verinnerlijkingsproces - veelal onder dwang (tafelmanieren,
opvoeding, scholing). Machtsverhoudingen of misverstand belemmeren een rede-
lijke overeenstemming over de juistheid van de desbetreffende normen. Ook
hierbij heeft de mens belang, want de communicatie is een voorwaarde voor de
overleving van de soort.
3. Habermas onderkent echter nog een derde grondbegrip: de reflectie. Deze is
zeer nauw verbonden met communicatie, doch is er tegelijkertijd een principië-
le overstijging van. Communicatie is slechts mogelijk bij wederzijdse erken-
ning van verwachtingspatronen. Deze communicatie is van belang voor het over-
leven van de mensheid. Zij kan echter verstoord worden hetzij door misver-
stand, hetzij door structurele oorzaken, zoals machtsverhoudingen. Op het
niveau van de communicatie kunnen slechts de verstoringen die op misverstand
berusten, opgelost worden. Op dit niveau bestaan immers subjecten die de
verstoring van hun relatie kunnen "uitpraten". Maar op deze manier kunnen
structurele verstoringen niet opgelost worden. Als Jan en Piet beiden een rode
bril opgezet hebben gekregen, dan kunnen zij wel hun misverstanden oplossen
die voortvloeien uit verschíllende uitgangspunten door er met elkaar over te
spreketi en zich elkaars uitgangspunt "in te leven", maar ze kunnen de communi-
catiestoornissen die voortvloeien uit het feit dat ze in werkelijkheid niet
rood zijn, niet oplossen door communicatie. Toch kan dat een voorwaarde zijn
voor communicatie. Derhalve moet een derde ontologisch principe gepostuleerd
worden, de reflectie, die de mens in staat stelt kritiek uit te oefenen op de
machtsstructuren die hem, gewoonlijk institutioneel, onderdrukken. Dit komt,
volgens Habermas, tot uitdrukking in de bevrijding van de onderdrukking door
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ideologiekritiek, klassenstrijd en therapeutisch gesprek.
Deze drie antropologische uitgangspunten bieden volgens Habermas

eveneens een basis voor een theorie over de wetenschappen, die diametraal
staat tegenover een wetenschapsopvatting, die stelt dat alle waarden en elke
waardenbetrokkenheid uit de sfeer van rationeel-wetenschappelijk onderzoek
verdreven dienen te zijn. Zo'n visie op wetenschap noemt Habermas "positivis-
me" en wijst dat af ten gunste van een dialectische of kritische wetenschaps-
opvatting. Volgens deze opvatting is wetenschap slechts mogelijk op basis van
constitutie van een wetenschappelijk object. Hiermee wordt bedoeld dat een
wetenschap een transcendentale mogelijkheidsvoorwaarde heeft die de ervarings-
feiten van die desbetreffende wetenschap constitueert. De aard van deze con-
stitutie is van belang voor de theoretische structuur en methode van de desbe-
treffende wetenschap. Het ligt immers voor de hand dat de criteria voor de
beoordeling van wetenschappelijke uitspraken afhankelijk zijn van de soort
voorwerpen waarop deze uitspraken slaan en van het kader waarin zij verschij-
nen en relevant zijn.

Habermas vraagt dus hoe het mogelijk is dat de zaken waar bijv. de
natuurkunde of de economie het over hebben, kunnen verschijnen, zoals ze ver-
schijnen. Binnen het positivisme kan een dergelijke vraagstelling niet aan de
orde komen, omdat het er vanuit gaat dat er een directe correspondentie be-
staat tussen waarnemingsuitspraken en het deel van de werkelijkheid waarop zij
betrekking hebben. Het ziet de werkelijkheid als een gegeven waarvan de weten-
schappen een corresponderende theorie ontwerpen. In dit naïef realisme wordt
dus niet de transcendentale vraag gesteld onder welke voorwaarden een gegeven
werkelijk als gegeven voor het wetenschappelijke denken mogelijk is. Het gaat
er, naïef en ten onrechte, vanuit dat het gegeven is. Habermas meent daarente-
gen dat het wetenschappelijk object niet onafhankelijk van het bewustzijn tot
stand gebracht wordt en dat in elke wetenschap een specifiek object geconsti-
tueerd wordt.

Hetgeen nu constituerend is voor het object van een wetenschap is het
belang dat de menselijke soort bij dit object heeft. Hierboven wezen we a'1 op
het drievoudige belang dat de menselijke soort heeft bij respectievelijke
arbeid, communicatie en reflectie. Dit stelt Habermas dan ook in staat om drie
soorten van wetenschap te onderscheiden, elk met een ander kennisleidend
belang en dus een andere objectconstitutie:
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1. De empirisch-analytische wetenschappen: natuurwetenschappen en empirische,
sociale wetenschappen.

De omvorming en beheersing van de externe natuur is van wezensbelang voor het
menselijke bestaan. Binnen dit perspectief wordt de externe natuur als be-
heersbaar benaderd. Zij brengt technische regels voort. Dit technische kenbe-
lang dat wortelt in de arbeid is de transcendentale voorwaarde van dit soort
wetenschappelijk onderzoek. De positieve, exacte wetenschappen hebben dus hun
grond in de arbeid als belang van de menselijke soort. "Belang" wijst hier dus
niet op een of andere gesteldheid bij de wetenschapsbeoefenaar of bij de
wetenschapsbeoefening als feitelijk maatschappelijk proces (machtsposities,
invloed, ideologie), doch op de transcendentale samenhang tussen arbeid die de
wereld wil beheersen en omvormen c?n wetenschap die de dingen als beheersbare
dingen benadert.
2. De liermeneutische wetenschappen: historische en filologische wetenschappen.
De mensheid heeft niet alleen belang bij beheersing, maar ook bij communica-
tie, d.w.z. omgang tussen mensen op basis van wederzijds erkende normen die
door de traditie worden bepaald. Daardoor wordt de mens in staat gesteld om
zichzelf, de anderen en de cultuur te interpreteren. Daarbij heeft de mensheid
een practisch belang, dat dan ook de transcendentale voorwaarde is van het
hermeneutische onderzoek. Men dient de onvoorwaardelijkheid van dit belang
goed in te zien: menselijk leven is niet mogelijk zonder communicatie. Dit
veronderstelt dat de mensen zich aan normen houden (om welke reden dan ook,
uit traditie of omdat ze het aldus overeengekomen zijn). Zij dienen dus iets
te erkennen. Dit veronderstelt dat ze zichzelf, de anderen, de maatschappij en
cultuur waarin ze leven, kunnen interpreteren. Het medium van dit alles is de
taal.

Van principieel belang voor de hermeneutische wetenschap is het feit
dat de interpretator (de geesteswetenschapsbeoefenaar of de gewone mens die
zichzelf en zijn cultuur tracht te interpreteren) uiteindelijk zelf een deel
is van het geheel, dat hij tracht te begrijpen. Hij staat dan zelf binnen de
hermeneutische cirkel. Noch hijzelf, noch de traditie is daardoor een beheers-
baar uitwendig object dat voor een empirisch-analytische aanpak in aanmerking
komt. 1)it betekent dat het vraag en antwoordspel, dat eigen is aan de herme-
neutiek, principieel begrensd is door hetge~n het subject kan zien, aangezien
hij altijd zichzelf in de interpretatie moet betrekken. Dit wijst tegelijker-
tijd op de beperking, die aan het herstellen van verstoorde communicatie is
opgelegd. Communicatiestoornissen tussen een hoorder en een spreker kunnen
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maar tot op zekere hoogte - door een wederzijdse interpretatie van wat de
ander bedoeld kan hebben - opgelost worden. Wanneer het talige bewustzijn van
zowel de spreker als de hoorder het resultaat is van een systematisch ver-
stoorde communicatie, staan zij beiden binnen een pseudo-communicatie. Om deze
systematisch verstoorde communicatie te kunnen identificeren en te kunnen
verbeteren, is een derde niveau nodig.
3. De kritisch-sociale wetenschappen: maatschappij-kritische wetenschappen

zoals politieke economie, psycho-analyse.
In de communicatie kunnen systematische verstoringen optreden, die niet op
hermeneutische wijze zijn op te lossen. Kritische wetenschappen kunnen zulke
systematische fouten wel aan het licht brengen. Een voorbeeld hiervan is de
analyse van het fetisjisme bij Marx. Volgens deze theorie brengt het kapita-
lisme zelf de voorwaarden voort, waardoor de mensen de economische processen
slechts kunnen zien als gelijke verhoudingen tussen dingen en niet in termen
van (elkaar uitbuítende) maatschappelijke groepen. Een beroep op deze mensen
kan dit nooit tot klaarheid brengen, omdat allen met dezelfde fetisj-bril op
rondlopen. Allen zijn gevangen in dezelfde ideologie die consoliderend is voor
het maatschappelijk systeem waarin bepaalde machtsverhoudingen systematisch de
communicatie belemmeren. Slechts in een kritische wetenschap kan dit doorbro-
ken worden dankzij een beroep op het belang van mensen bij emancipatie van
macht en onderdrukking. Het object van deze kritische wetenschappen wordt dan
ook geconstitueerd door emancipatorisch kenbelang, d.i. het belang van de
mensheid bij een machtsvrije communicatie ( omdat dit een mogelijkheidsvoor-
waarde is van communicatie uberhaupt, dat we als een voorwaarde van menselijk
leven hebben leren kennen). Dit kenbelang wordt reflectie genoemd. Een vorm
hiervan is de hierboven genoemde ideolo~;ie-kritie.k,

4. Habermas' eerste kritiek op Gadamer.

Habermas formuleert zijn bezwaren tegen Gadamers hermeneutische filo-
sofie voor het eerst in: "Zur Logik der Sozialwissenschaften". Ik volg deze
tekst, zoals die opnieuw werd gedrukt in "Hermeneutik und Ideologiekritik"
(15).

Aanvankelijk lijken deze bezwaren nizt onterecht. Zij laten bovendien
aan duidelijkheid niets te wensen over. Veronachtzaamt Gadamer niet het feit
dat een bereflecteerde toeëigening van de traditie de substantie van die
traditie én de plaats van het subject daarbinnen verandert? (HI, 47) Voor
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Haberm~is staat het vast, dat Gadamer de kracht van de reflectie miskent.

Dáárom is voor Gadamer het verstaan niet zozeer een handeling van subjectivi-
teit als wel een binnentreden binnen een gebeuren, waarin tradities worden
overgeleverd (WM, 274-5). De taak van de reflectie blijft bij Gadamer - vol-
gens Habermas - beperkt tot een zich bewustworden van dit proces. Volgens
Habermas gaat de macht van de reflectie verder. Reflectie is volgens hem ook
in staat de aanspraken van de traditie af te wijzen. Dàt de reflectie de
autoriteit, die slechts op heerschappij gefundeerd is, kan afwijzen, heeft ons
het Duits idealisme duidelijk gemaakt.

Tegen dit rationalisme bracht Gadamer in dat er dan iets zou moeten
zijn, dat het geheel van de traditie als zodanig overschrijdt. Waar moet dat
andere, die norm om de tradities te toetsen, vandaan komen anders dan uit de
overlevering zelf? Ook reflectie hoort volgens Gadamer daarom tot de samenhang
van de traditie. Traditie is geen proces, dat we beheersen, maar een overgele-
verde taal, waarbinnen we leven (HI, 51). Dat wil volgens Habermas zeggen, dat
de taal het "kontingentes Absolutes" is: zij kan zichzelf niet volledig door-
schouwen en is daarom geen absolute geest in de hegeliaanse betekenis. Gada-
mers opvatting over de taal impliceert een normloosheid: wij zijn aan een
gebeuren overgeleverd, dat noch onder een absoluut weten staat, noch naar zo'n
weten tendeert.

Habermas bekritiseert deze opvattingen van Gadamer niet door terug te
grijpen op het "absolute weten" van Hegel, maar door erop te wijzen dat de
taal nooit het absolute kan zijn. Taal mag dan een soort meta-institutie zijn,
waarvan alle maatschappelijke institutíes afhankelijk zijn, maar daarnaast is
de taal ook afhankelijk van maatschappelijke instituties, te weten: arbeid en
macht, die niet zelf opgaan in normativiteit: "Sprache ist auch ein Medium von
Herrschaft und sozialer Macht" (HI, 52). Deze niet-normatieve machten, die in
de taal binnendringen, komen niet alleen voort uit systemen van macht, maar
ook uít maatschappelijke arbeid. Wanneer "arbeid" en "macht" zich op onbewuste
en ideologische wijze binnen de taal nestelen, is er geen sprake meer van
misleiding en misverstand binnen de (orde van de) taal, maar wordt het karak-
ter van de taal zelf geweld aangedaan. Het gaat om "T~uschung mit Sprache"
(HI, 53). De grondbegrippen "arbeid" of instrumenteel handelen, interactie,
taal of communicatief handelen en reflectie of macht keren hier terug en
blijken voor Habermas drie fundamentele wijzen te zijn, waarop de mens zich
tot de wereld verhoudt. Om niet in Gadamers positie te vervallen, moeten
"arbeid" en "macht" niet op hun beurt door "taal" worden gedragen. Er zijn
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drie wijzen van het zijn van de mens in de wereld, die vooralsnog niet tot
elkaar herleidbaar lijken, maar alleen te begrijpen zijn vanuit het streven
van de menselijke soort zichzelf te reproduceren. Daarom plaatst Habermas de
hermeneutiek van Gadamer binnen het tweede, door de interesse voor interactie
en communicatief handelen geconstitueerde wetenschapsgebied. Binnen dit weten-
schapsgebied kunnen misverstanden worden opgelost, die binnen het verstaan van
tradities zijn ontstaan. De storingen van de taal door arbeid en macht kunnen
er niet worden opgelost.

Dit lijkt te impliceren dat taal niet gaat over arbeid of macht.
Arbeid en macht lijken in principe niet van talige orde te zijn. Zij kunnen
zich binnen de taal worstelen, haar verwringen, maar zijn zelf niet talig.
Eerste punt van kritiek op Habermas is dan de principiële scheiding tussen
arbeid en macht enerzijds en taal anderzijds. Het is zo vanzelfsprekend, dat
een verandering van de produktiewijze het talige wereldbeeld doet veranderen
(HI, 53), dat het bijna een trivialiteit is. Maar dit lijkt niet - zoals
Habermas denkt - het gevolg van de inbraak, die de niet-talige factor arbeid,
die elders een monoloog wordt genoemd, in de taal doet. Veeleer geschiedt de
arbeid zelf alleen maar binnen een talige context.

Dit is een belangrijke tegenstelling. Aangezien volgens Habermas het
objectieve maatschappelijke geheel wordt geconstitueerd door taal, arbeid en
macht en Gadamer het alleen over taal heeft, denkt Habermas dat Gadamer
"macht" en "arbeid" vergeet. Daarmee verwisselt Habermas zijn enge begrip van
taal met het brede begrip "taal", dat Gadamer hanteert. Vervolgens beschuldigt
hij Gadamer van een idealistische vooronderstelling, "dass das sprachlich
artikulierte Bewusstsein das materielle Sein der Lebenspraxis bestimmt" (HI,
54). Gadamer zou de maatschappelijke processen reduceren tot culturele overle-
veringen.

Daartegenover vermoeden wij een opvatting over taal bij Habermas, die
als té eng moet worden beschouwd. Hoe bijv. de arbeid zich tot de taal ver-
houdt, is onduidelijk. In eerste instantie wordt evenwel de relatie tussen
taal en reflectie onderwerp van discussie.

5. Gadamers eerste antwoord.

In het artikel "Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritík" (16),
benadrukt Gadamer in de eerste plaats opnieuw de universaliteit van de herme-
neutische dimensie. En hij voegt daar aan toe, dat zoals het hermeneutisch
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versta~in een natuurlijke, alomtegenwoordíge activiteit is, ook de retoriek van
universele betekenis is. Zoals de theorie van het verstaan primair betrokken
is op de geschreven tekst, zo is de retoriek gericht op de onmiddellijke
uitwerking van het gesprek. Dat de retoriek hier naast de hermeneutiek ten
tonele wordt gevoerd, is niet toevallig. Zoals Habermas de universaliteit van
de hermeneutiek bestrijdt, zo ook bestrijdt hij de universaliteit van de
retoriek. En zoals Gadamer de universaliteit van de hermeneutiek benadrukt, zo
verwijt hij Habermas en anderen de macht van de reflectie en de rede (Ver-
nunft) zó zeer te overschatten, dat zij een "zwangsfreie Dialog" voor mogelijk
houdt. Dit zou een dialoog zijn, waarin de sfeer van het waarschijnlijke en
het overtuigende door middel van een volledige gelijkwaardigheid van alle
deelnemers wordt overwonnen ten bate van de sfeer van het logisch wetenschap-
pelijk dwingende.

Gadamer houdt tegen deze pretenties in vast aan het erfgoed van Aris-
toteles, die stelt dat het geheel van de menselijke praxis en humaniteit niet
het terrein is van de wetenschap en van het ware, maar alleen van het waar-
schijnlijke. In de menselijke praxis is de retoriek altijd vertegenwoordigd.
Haar te zien als louter instrument voor maatschappelijke manipulatie is mis-
kennen dat zij behoort tot de algemene bestemming van de mens. Het is volgens
Gadamer "verschrikkelijk onwerkelijk aan de retoriek het karakter van dwang
toe te schrijven, dat men ten gunste van een machtsvrije rationele discussie
los moet laten" (WM, 531). Wanneer Habermas taal zonder retoriek ziet als de
ware aard van de taal (17) en aan de reflectie de kracht toekent de aan de
taal extrinsieke machtsverhoudingen, die zich binnen de taal manifesteren,
transparant te maken, dan suggereert hij daarmee een tegenstelling tussen de
op natuurlijke wijze zich ontwikkelende, door machtsverhoudingen bepaalde
traditie enerzijds en de bereflecteerde, op machtsverhoudingen gespitste
toeëigening van die traditie anderzijds, die volgens Gadamer dogmatisch is.
Hij, die binnen een wetenschappelijke context poogt tot verstaan te komen, is
niet in staat zich als het ware uit het geheel van tradities en vooroordelen
te reflecteren. Bovendien is het vanui't de hermeneutische probleemstelling
gezien absurd te veronderstellen, dat de reële factoren "arbeid" en "macht"
buiten haar grenzen zouden liggen. Waaruit zouden de vooroordelen wier statuut
de hermeneutische filosofie wil begrijpen, dan nog bestaan (RHI, 122). De taal
is volgens Gadamer in de ware zin van het woord een meta-institutie: "im
Spiegel der Sprache reflektiert sich vielmehr alles, was ist" (RHI, 123).

Er is geen enkele maatschappelijke werkelijkheid, die zichzelf niet op
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talige wijze articuleert. Wie denkt dat reflectie los zou staan van de taal én
in staat zou zijn de substantiële verhoudingen op te lossen, miskent volgens
Gadamer op idealistische wijze de ware afhankelijkheden. Elke reflectie blijft
gebonden aan de eindigheid van het menselijk bestaan en is wezenlijk particu-
lier. Daarom stelt de reflectie op een vooraf gegeven "voorverstaan" wel iets
aanwezig (voor mijn bewustzijn), maar zeker niet alles: "Denn wirkungsge-
schichtliches Bewusstsein ist auf eine unaufhebbare Weise mehr Sein als Be-
wusstsein" (RHI, 127).

6. Habermas' tweede kritiek op Gadamer.

De discussie spitst zich toe op de vraag of al dan niet aan de herme-
neutische dimensie universaliteit moet worden toegekend. Gadamer bevestigt
haar universaliteit en Habermas doet een beroep op de reflectie om te laten
zien, dat "hermeneutiek" niet alles is. In zijn artikel "der Universalit~tsan-
spruch der Hermeneutik" (18) probeert Habermas op een heel wat ingewikkelder
wijze zijn these gestalte te geven. Aangezien ik op zoek ben naar de fundamen-
ten van zijn taal- en communicatietheorie, zal ik relatief lang bij dit arti-
kel stilstaan.

Habermas begint zijn artikel met de bepaling van hermeneutiek en
retoriek als twee vermogens, die samen de communicatieve competentie vormen:
wanneer we een natuurlijke taal beheersen, dan zijn we in staat een via die
taal gecommuniceerde betekenis te begrijpen: de hermeneutiek heeft te maken
met het verstaan van betekenis. Maar, zo zegt Habermas, de talige communicatie
is niet alleen geschikt om mededelingen uit te wisselen, maar is ook het
medium, waarbinnen op handelingen georiënteerde instellingen worden gevormd en
verworven: "Die Rhetorik gilt herkdmmlicherweise als die Kunst, einen Konsen-
sus in Fragen herbeizufuhren, die nicht mit zwingender Beweisfuhrung entschie-
den werden k~nnen" (UH, 75). Hermeneutiek heeft te maken met betekenis en
waarheid van uitspraken en retoriek met instellingen en juistheid van normen.
Dit onderscheid herinnert aan "arbeid en interactie".

Een filosofische hermeneutiek onderscheidt zich van de hermeneutiek en
de retoriek, omdat een filosofische hermeneutiek niet de regels op wil stel-
len, waardoor het verstaan en overtuigen worden geleid, maar juist die erva-
ringen tot bewustzijn wil brengen, die wij in de uitoefening van de communica-
tieve competentie met de taal opdoen. Een filosofische hermeneutiek is dus
niet zozeer geïnteresseerd in de regels van het verstaan en het overtuigen,
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maar in de structuren van de omgangstalige communicatie in zijn geheel.

Een filosofische hermeneutiek komt door middel van de reflectie over

de kunst van het verstaan twee belangrijke aspecten van de taal op het spoor.

Enerzijds leert de hermeneutiek dat de middelen van de natuurlijke taal in

principe volstaan om de betekenis van elk symbolisch geheel te begrijpen (19).
Anderzijds is het verstaan ook "gebroken" (UH, 74), omdat we weliswaar elk
symbolisch geheel in principe kunnen begrijpen, maar niet alle symbolische

gehelen en betekenissen tegelijkertijd voor ons tegenwoordig kunnen laten
zijn. Deze twee aspecten van de taal noemt Habermas reflexiviteit en objecti-
viteit. De eerste karakteristiek van de taal is haar reflexiviteit: de natuur-
lijke taal is op zichzelf betrokken. Kunsttalen, zoals bijv. de kunsttaal van
de propositielogica, hebben het kenmerk, dat er een strikte scheiding is
tussen objecttaal en metataal. In de metataal worden de bestanddelen van de
objecttaal opgesomd en de wijzen, waarop die delen in een groter geheel kunnen
worden samengesteld zonder de semantísche waarde van die delen in beschouwing
te nemen (20). Daar staat de omgangstaal tegenover, die niet alleen een soort
"laatste metataal" (UH, 74) is, op basis waarvan formele talen kunnen worden
opgeboucod. De omgangstaal staat ook toe, dat meta-communicatie over zinnen van
een taal op het niveau van de objecttaal zelf plaatsvindt. Iedere natuurlijke
taal is haar eigen metataal krachtens de reflectieve structuur van de natuur-
lijke taal. Het bepalende karakter van de natuurlijke taal ligt niet alleen in
de semantische component: wanneer een uiting wordt gedaan, wordt niet alleen
een betekenis bepaald, maar ook en tegelijkertijd een houding aangegeven van
de spreker ten opzichte van die inhoud. Sprekers bezitten daarmee ten aanzien
van de betekenis van de door hen geuite zinnen een zekere bewegingsvrijheid.
Daardoor kunnen zij op een onduidelijke betekenis terugkomen en die door
middel van een parafrase verhelderen. In zijn latere werk noemt Habermas deze
reflectieve structuur van de omgangstaal de "Doppelstruktur der Rede" (21):
gespreksdeelnemers zijn in staat de communicatie van een inhoud te verenigen
met de meta-communicatie over de toepassing van die inhoud. De tweede karakte-
ristiek van de natuurlijke taal is haar objectiviteit: elk verstaan van bete-
kenis is gebonden aan een talige overlevering. Omdat natuurlijke talen infor-
meel en dus niet geheel formaliseerbaar zijn, kunnen de talige subjecten zich
nooit tegenover de taal, als een in zichzeif gesloten systeem, opstellen. Op
dit aspect van de taal wijst Gadamer, di.e weliswaar stelt dat het "Vorver-
st~ndnis" gethematiseerd moet en kan worden, maar dat de objectiviteit van de
taal tegenover het sprekend subject niet opgeheven kan worden (UH, 75).
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Een filosofische hermeneutiek leert twee andere belangrijke aspecten

van de natuurlijke taal kennen door middel van een reflectie over de kunst van

het overtuigen, waar het om praktísche vragen gaat. Binnen steeds wisselende
levensomstandigheden en situaties kan de spreker steeds van de natuurlijke

taal gebruik maken om op die veranderingen te reageren. Creativiteit is het
derde kenmerk van de taal. Ofschoon Habermas hier Chomsky niet vermeldt,
verwijst de volgende formulering wel naar hem: "..., mit Hilfe einer endlicher
Anzahl von Elementen nach allgemeinen Regeln eine unendlichen Menge von S~tzen
zu produzieren und zu verstehen" (UH, 76). Vanwege de creativiteit is het
"Vorverst~ndnis" geen natuurlijk proces, maar datgene, waar we scheppend mee
omgaan. Dat we datgene, op grond waarvan we verstaan en dat ons verstaan
mogelijk maakt, niet volledig transparant kunnen maken, wijst op de onmacht
van het sprekende subject tegenover de ingeleefde taalspelen. Het vierde
kenmerk van de natuurlijke taal is integratie. Wie taalspelen wil veranderen,
moet er eerst aan participeren. Bovendien wijst het feit van de integratie van
elke taalhandeling binnen een taalspel erop, dat een syntactisch correct en
semantisch zinvol symbolisch geheel aangewezen is op handelingen en expres-
sies. Zoals Wittgenstein heeft laten zien, dat het taalspel tegelijk een
levensvorm is, vinden we nu dat taal en handelen op elkaar betrokken zijn.

Resumerend stelt Habermas dat reflectiviteit, objectiviteit, creativi-
teit en integratie de fundamentele kenmerken zijn van de natuurlijke taal. De
filosofische hermeneutiek als het weten hiervan onderscheidt zích van de
linguïstiek, die niet de communicatieve, maar de linguïstische competentie tot
object van onderzoek heeft. Chomsky's begrip van taal als "langue" ziet af van
de pragmatische dimensie, waardoor "langue" in "parole" wordt omgezet (UH,
77). Juist de ervaringen van sprekers binnen deze pragmatische dimensie wil de
filosofische hermeneutiek tot begrip brengen.

De betekenis van zo'n hermeneutiek is, dat zij de wetenschappen wijst
op het belang van de natuurlijke taal voor de wetenschappen (UH, 78-79). Als
voorbeeld hiervan noemt Habermas het de taak van het hermeneutisch bewustzijn
de succesvolle wetenschappelijke informaties te vertalen in de omgangstaal
(UH, 79). Ondanks alle speculaties over de taal blijft Habermas het oneens met
de centrale opvatting van Gadamer, dat taal alles, ook de arbeid, omvat. Daar
waar Gadamer op instemmende wijze Plato citeert ("im Spiegel der Sprache
reflektiert sich alles, was ist"), daar stelt Habermas, dat de moderne weten-
schap juist tot ware uitspraken over "de dingen" komt vanwege het feit, dat de
wetenschap monologisch te werk gaat, in plaats van acht te slaan op de spiegel
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van het menselijk discours (UH, 80).
Gadamer ziet op intrinsieke wijze de hermeneutiek verbonden met de

moderne wetenschappen. Hij ziet de wetenschappen als het resultaat van een
diepgaande vervreemding van het natuurlijke bewustzijn (RHI, 128). Daarom
geldt ook voor de natuurwetenschappen, wat hij voor de geesteswetenschappen
had aangetoond.: dat het "Vorverst~ndnis" ondanks alle nadruk op methode van
bepalende invloed blijft. Gadamer wijst op de rol van de fantasie, die als een
hermeneutische functie de geleerde wijst op datgene, wat werkelijk het bevra-
gen waard is. Dat de methode wordt toegepast op werkelijke, produktieve vragen
en niet op datgene, wat helemaal niet wetenswaard is, noemt Gadamer de werk-
zaamheid van het hermeneutisch bewustzijn (HP, 108-109).

De hermeneutiek is volgens Habermas slechts op extrinsieke wijze
verbonden met de moderne wetenschappen. Deze werken namelijk met monologisch
opgebouwde theorieén. "Omdat de hypothetisch-deductieve uitspraaksystemen van
de wetenschap geen element van het discours (22) zijn, verwijderen zich de
informaties, die van hen kunnen worden afgeleid, van de in de natuurlijke taal
gearticuleerde levenswereld" (UH, 80). Nadat Habermas de sfeer van het instru-
menteel handelen gescheiden heeft van de sfeer van het communicatief handelen,
is het de taak van de hermeneutiek het technische weten in de context van de
levenswereld te vertalen.

De díscontinuiteit, die Habermas ziet tussen de wetenschappelijke
monoloog en de zich binnen de natuurlijke taal afspelende dialoog, is o.i.
onhoudbaar. Het moment van de dialoog en van de mededeling dringt niet achter-
af als een "Fremdkárper" binnen in het wetenschappelijk handelen, maar is
constitutief voor elke wetenschappelijke actíviteit (23). Bovendien levert
deze scheiding grote theoretische moeilijkheden op. Want wederom stelt Haber-
mas dat "het hermeneutisch bewustzijn voortkomt uit een reflectie op onze
beweging binnen de natuurlijke talen, terwijl de interpretatie van de weten-
schappen voor de levenswereld de bemiddeling tot stand moet brengen tussen
natuurlijke taal en monologische taalsystemen. Dit proces van vertaling over-
schrijdt de grenzen van de retorisch-hermeneutische kunst, die alleen te maken
heeft met de omgangstalig geconstitueerde en overgeleverde cultuur" (UH, 80).

Habermas houdt dus vast aan zijn opvatting, dat hermeneutiek op taal
betrokken is en dat arbeid en reflectie in principe van een niet-talige orde
zijn. "Boven het aldus in de traditie gevormde hermeneutische bewustzijn moet
de hermeneutiek nu de voorwaarden aangeven, die het mogelijk maken uit die
dialoogstructuur van de omgangstaal te stappen en de taal op monologische
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wijze te gebruiken: voor het vormen van theorieën en voor de organisatie van
doelrationeel handelen" (UH, 81). Habermas zegt dus dat het niet de voorwaar-
den van de natuurlijke taal zelf zijn, die door middel van een hoog abstrac-
tie-niveau de wetenschappelijke theorievorming mogelijk maken, maar dat het om
voorwaarden gaat, die aan gene zijde liggen van de omgangstaal en die de
omgangstaal zelf schorsen. Daarmee staan we voor een brugprobleem. Arbeid en
interactie zijn gescheiden, evenals monologische wetenschappelijke taalsyste-
men en omgangstaal. Toch zijn deze twee sferen feitelijk op elkaar betrokken.
Hufnagel stelt: "Monologisch konstituierte Sprachsysteme sind nicht nur in
lebensweltlichen Kontext einholbar, sondern durch die konstitutieve Abhángig-
keit damit fortw~hrend verbunden" (24).

Wanneer inderdaad de omgangstaal ook constitutieve betekenis heeft
voor de wetenschappelijke theorievorming, dan wordt de door Habermas beoogde
restrictie van de universaliteitsaanspraak van de hermeneutiek problematisch.
Om evenwel toch aan de oorspronkelijke taalonafhankelijkheid van de relatie
mens-natuur vast te houden, zoekt Habermas aansluiting bij de genetische
kennistheorie van Piaget, waarin de zogenaamde "taalonafhankelijke wortels van
het operatieve denken" (UH, 81) worden blootgelegd. De natuurlijke taal berust
volgens deze theorie op een voortalig fundament: tijd, ruimte, causaliteit en
substantie zijn zonder een constitutieve bijdrage van de natuurlijke taal
bepaalbaar. Daarom loopt de taalontwikkeling niet parallel met de ontwikkeling
van de cognitieve schemata. Deze operatieve intelligentie zou dan slechts op
instrumentele (accidentele) wijze de taal in dienst nemen.

Afgezien van het feit dat er ook studies zijn, die precies het tegen-
deel beweren en een duidelijke samenhang willen aantonen tussen het operatio-
naliteitsniveau en de syntactische en semantische ontwikkeling, levert de
scheiding van een taaltheorie en een constitutietheorie grote interne theore-
tische moeilijkheden op. Ik kom hierop terug (25).

In het vervolg van zijn artikel gaat Habermas niet verder in op het
onderscheid tussen arbeid en taal en de zijns inziens daaruit voortvloeiende
restrictie van de universaliteitsaanspraak van de hermeneutiek. Híj vraagt
zich af of, wanneer de hermeneutiek in de arbeid haar ondergrens vindt, zij in
de reflectie niet haar bovengrens vindt: of "voor de omgangstalige symboolge-
helen zelf een betekenisverstaan mogelijk is, dat niet gebonden is aan de
hermeneutische vooronderstellingen van verstaansprocessen, die contextafhanke-
lijk zijn, dat in deze zin de natuurlijke taal als laatste metataal 'over-
stijgt"' (UH, 82). Omdat het hermeneutisch verstaan zich volgens Habermas niet
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tot een wetenschappelijke methode laat uitbouwen, is de vraag naar de boven-
~;rens van de hermeneutiek (naar de reflectie) identiek met de vraag naar een
voor de natuurlijke talen geëigende theorie, die een methodisch verstaan van
betekenis fundeert. Voor zo'n theorie melden zich twee kandidaten, nl. de
generatieve linguistiek enerzijds en de psycho-analyse en de ideologiekritiek
anderzijds.

Habermas kiest er voor de kritische wetenschap van de psycho-analyse

uit te werken, om aan te tonen, dat het hermeneutisch verstaan van betekenis
principieel transcendeerbaar is. Als het namelijk mogelijk zou zijn de psycho-
analyse uit te bouwen tot een theorie, die op explicatieve, methodische wijze
dáár betekenissen tot stand brengt, waar het hermeneutische verstaan dat niet
kan en zich alleen met onverstaanbare "uitingen" geconfronteerd ziet, dan
zouden ook daarmee de grenzen van het hermeneutische verstaan van betekenissen
zichtbaar worden. Tevens zou dan zijn aangetoond, dat de hermeneutiek een niet
terechte claim op universaliteit doet. De hermeneutiek wordt begrensd door
"specifiek onbegrijpelijke levensuitingen", die "zich door een nog zo kunstige
uitoefening van de natuurlijk verworven communicatieve competentie niet laten
overwinnen" (UH, 83). Sommige misverstanden laten zich op hermeneutische wijze
oplossen door de beweging van vraag en antwoord in een dialoog. Maar er be-
staat ook een ander soort misverstand. In de systematisch verstoorde communi-
catie gaat het niet om misverstanden binnen het discours, maar om een foutieve
organisatie van het discours zelf. Deze verstoringen van het discours komen
niet voort uit het gebruik van de taal, maar uit de relatie van de taal met
arbeid en macht. Aangezien zulke verstoringen niet overwinbaar zijn op het
niveau van de hermeneutiek en van de taal zelf, moet er een beroep worden
gedaan op explicatieve procedures. De psycho-analyse levert hiervoor een goed
model. Habermas grijpt terug op de door A. Lorenzer geïntroduceerde interpre-
tatie van de psycho-analyse als t~alanalyse, waarbinnen het begrip van een
patholof;isch gedeformeerde betekenis slechts tot stand komt door een recon-
structic van de oer~;cene, van dc symptomatische scenc en van de overdr~rc~ht. 1)e
hel.ekenis van bijv. ~~athologische uitingen wordt slechts verstaanbaar door een
methodische explicatie en reconstructie van het proces van desymbolisering en
resymbolisering: "Autrement dit, pour comprendre le quoi du symptome, il faut
expliquer son pourquoi" (26). De gebrokenheid van de (intra-psychische) commu-
nicatie is volgens Habermas niet een essentiëel kenmerk van de taal, maar van
een ontijdige inbreuk van de begeerte in de sfeer van de omgangstalige commu-
nicatie. Voor het expliciteren van die gebrokenheid is een theoretisch appa-
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raat nodig, dat weliswaar zelf een talig statuut heeft, maar niet meer als een
eenvoudig hermeneutisch verstaan kan worden begrepen (UH, 94). Deze vorm van
begrijpen noemt Habermas de diepte-hermeneutiek. Deze diepte-hermeneutiek
heeft geen bemiddelende functie meer binnen de communicatieve orde, maar zegt
iets over de verbinding van de werkelijkheden buiten de communicatieve sfeer
(arbeid en macht, c.q. begeerte) met die communicatieve sfeer (27).

Dát op methodische, diepte-hermeneutische wijze dáár betekenissen
gereconstrueerd kunnen worden, waar de hermeneutiek alleen onverstaanbare
"uitingen" ziet, zal volgens Habermas in een "theorie van het communicatieve
handelen" moeten worden uitgewerkt en verantwoord (UH, 96). De implicaties van
de diepte-hermeneutiek voor de universaliteitsaanspraak van de hermeneutiek
zijn al wel duidelijk. Habermas meent dat het helemaal nog niet zeker is, dat
de omgangstaal als de laatste metataal niet achterhaalbaar zou zijn. Een
aanzet tot een algemene theorie van de natuurlijke talen heeft hij zelf al
ondernomen in het begin van zijn artikel. Verder blijkt uit de diepte-herme-
neutiek dat zo'n reconstructie wel eens tot de mogelijkheden zou kunnen beho-
ren. Om systematisch verstoorde communicatie te kunnen oplossen, zoals feite-
lijk gebeurt in de psycho-analyse (en in de ideologiekritiek, UH, 97), moeten
we minstens een impliciete kennis hebben van de voorwaarden van (systematisch
verstoorde) communicatie (UH, 97). Deze impliciete kennis volstaat reeds om de
aanspraak op universaliteit van de hermeneutiek in vraag te stellen. Dat
volgens Gadamer de contextafhankelijkheid van elk verstaan van betekenis leidt
tot een primaat van de talige overlevering, is voor Habermas niet problema-
tisch. Wèl op welke wijze deze overleving bepaald moet worden. Volgens Gada-
mer, zo stelt Habermas, is de overlevering ons zózeer de baas dat wij niet in
staat zijn de vraag naar haar waarheid of onwaarheid te stellen. Slechts
bijzondere, particuliere tradities zijn voor krítiek toegankelijk, niet de
ontologische voorrang van de talige overlevering als zodanig.

Hiertegenover stelt Habermas "het diepte-hermeneutische inzicht", dat
een uit de talige overlevering resulterende consensus ook het gevolg zou
kunnen zijn van een pseudo-communicatie. Jammer genoeg veronderstelt Habermas
dan de analogie tussen de verstoorde interne communicatie van een psycho-
analytische patiënt, die met een methodisch, explicatief model kan worden
hersteld, en een verstoorde communicatie als zodanig, die op ideologie-kriti-
sche wijze kan worden hersteld, maar toont hij niet aan dat men de psycho-
analyse kan gebruiken als model voor de ideologie-kritiek. Hij hoopt met deze
vooronderstelling de andere vooronderstelling plausibel gemaakt te hebben dat
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taal en macht gescheiden grootheden zijn. Vervolgens verwijt hij Gadamer, dat
deze over het hoofd ziet dat het gesprek dat wij zijn, wel eens helemaal geen
gesprek kan zijn, maar een samenhang van geweld (UH, 98). En juist de diepte-
hermeneutische ervaring (van de psycho-analyse) heeft ons laten zien, "dat
zich in de dogmatiek van de overleveringssamenhang niet alleen de objectivi-
teit van de taal in het algemeen, maar ook de repressiviteit van machtsverhou-
dingen doorzet, ..." (UH, 99). Daarmee blijkt Habermas op zijn oorspronkelijk
standpunt te zijn blijven staan: taal en macht zijn slechts op extrinsieke
wijze met elkaar verbonden en zijn twee autonome sferen. Omdat macht geen
inherente factor is binnen het discours, betekent haar binnendringen in de
communicatieve sfeer een systematische verstoring van de communicatie. Elke
feitelijke communicatie staat daarom onder de verdenking systematisch ver-
stoorde communicatie te zijn. Om te beoordelen of de feitelijke communicatie
niet systematisch wordt verstoord, dat wil zeggen geen machtsverhoudingen in
zich bergt en legitimeert, moeten we haar confronteren met de waarheid van de
communicatieve sfeer: de onbeperkte en machtsvrije communicatie (UH, 99). Het
idee van een op zichzelf staande taal, die niet wordt gecorrumpeerd door
arbeid en macht, de "herrschaftsfreie Kommunikation", levert ons de norm,
waarmee elke feitelijke communicatie moet worden beoordeeld. Deze norm is
tegelijkertijd een regulatief beginsel, dat ons dwingt op zoek te gaan naar de
systematische verstoringen van de communicatie. De ware communicatie, welke
een op zichzelf staande, machtsvrije communicatie is, impliceert dan een
ideale spreeksituatie en daarmee een structuur van samenleven, waarin een
universele overeenkomst zonder dwang of macht mogelijk is (UH, 100).

Datgene wat ons in al ons verstaan draagt, is dan ook niet het "tra-
gende Einverst~ndnis" van Gadamer, de geestelijke atmosfeer of resonantieruim-
te, die aan elk expliciet weten voorafgaat. Het "Verst~ndnis", dat ons draagt,
is veeleer tegenfeitelijk van aard. Het vooruitlopen op het ge~dealiseerde
gesprek als een in de toekomst te realiseren levensvorm maakt het mogelijk
ieder feitelijk "Verst~ndnis", wanneer het vals is, als zodanig te onderkennen
(UH, 100).

Probleem is dan nog wel dat dit regulatieve idee van de machtsvrije
communicatie niet alleen geëist moet worden, maar ook gefundeerd. Het moet
immers nog worden aangetoond dat de "machtsvrije communicatie" geen willekeu-
rig norm is, maar dat de anticipatie op een mogelijke waarheid en een juist
leven voor elke "verstaanbaarmaking" constitutief is. Dat we deze anticipatie
in de ideologie-kritiek niet alleen feitelijk, maar ook noodzakelijk maken,
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moet in een algemene theorie worden geëxpliciteerd. Zo'n theorie moet aanto-
nen, dat uit de logica van de omgangstaal het principe van het redelijke
discours kan worden afgeleid, dat elk feitelijk discours noodzakelijk regu-
leert (UH, 100). Zo'n theorie probeert Habermas later te ontwikkelen. Zijn
communicatietheorie heet dan "universele pragmatiek" of "theorie van de commu-
nicatieve competentie": daarmee verschuift de problematiek van de hermeneutiek
naar de communicatietheorie, want uiteindelijk moet een theorie van het dis-
cours ("Rede") de noodzakelijke fundering geven aan de restrictie van de
universaliteitsaanspraak.

7. Gadamer's tweede antwoord.

In zijn Replik (28) houdt Gadamer vol dat geen enkele ervaring, ook
niet die van het arbeidend bestaan of van het emancipatief handelen, los staat
van de taalgemeenschap. Het is immers juist eigen aan het menselijk bestaan
zich binnen een talige gemeenschap te voltrekken. Daarmee stelt híj opnieuw de
universaliteit van de hermeneutiek. Wanneer Habermas de wetenschappen en haar
theorievorming noemt als gebieden, waarop de hermeneutiek geen greep heeft,
dan vraagt Gadamer wat Habermas bedoelt met "monologisch opgebouwde theoríeën
van de wetenschap" en met het feit "dat taal 'uberhaupt uit de dialoogstructuur
kan stappen". Gadamer ziet óók in, dat er een verschil bestaat tussen de
algemene omgangstaal en de taal van de vakman. Een gespecialiseerde taal geeft
een nauwkeuriger toegang tot een door die specialisatie bepaald gedeelte van
de werkelijkheid. Maar Gadamer weigert te accepteren, dat de monologische
taalsystemen een autonome status hebben, los van de omgangstaal. Bovendien
houdt 1~abermas zelf niet vast aan deze stelling. Want om de universaliteit van
de hermeneutiek te kunnen betwisten, doet hij een beroep op een wetenschap,
nl. de psycho-analyse. Habermas wil de achterhaalbaarheid van de taal laten
zien d.m.v. een vertechnisering van het verstaan. Dat juist zo'n technisch
weten emancipatorische kracht moet hebben, wekt bij Gadamer verbazing (R,
292). Bovendien meent Gadamer dat de emancipatorische kracht van de psycho-
analytische reflectie begrensd wordt door het maatschappelijk bewustzijn,
waarbinnen zowel arts als patiënt zich bevinden (RHI, 129). Daarom ook is de
overgang van het diepte-psychologisch niveau naar de sociale sfeer voor Gada-
mer verre van vanzelfsprekend. De communicatie is dan immers niet meer tussen
een patiënt en zijn taalgemeenschap gestoord, maar tussen groepen in de samen-
leving. Van welk deel van de samenleving zou men bijvoorbeeld kunnen zeggen
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dat het afgesplitst is of gedesymboliseerd (R, 304)? Bovendien wordt de psy-

cho-analyse gedragen door de wens van de patiënt om van zijn neurose bevrijd

te worden. Daarom stelt hij zich vrijwillig onder het gezag van zijn arts.

Daartegenover gaat het in het sociale leven om strijd en om partijen, die zich

tegen elkaar afzetten. Hiermee is Gadamer's theorie niet automatisch een keuze

voor de bestaande orde: "Ver~nderung von Bestehendem ist nicht minder eine
Form des Anschlusses an die Tradition wie die Verteidigung von Bestehendem"

(R, 307). Wanneer dan bovendien in de psycho-analytische literatuur wordt
gesteld dat de therapeutische behandeling nooit een definitieve afsluiting
bereikt vanwege de oerverdringing waarbinnen zowel de arts als de patiënt
staan, waarom zou dan met het "kontrafaktischem Einverst~ndnis" van een
machtsvrije communicatie een absolute norm voor elke communicatie zijn gevon-
den? Hierin kan slechts de norm voor de communicatie gevonden worden als men,
zoals Habermas doet, de hermeneutiek reduceert tot de culturele overlevering
en bovendien de "Aufhebung" van de natuurlijke stemmingen in rationeel-bewuste
motivaties voor mogelijk houdt (R, 312). Dit is een "onwerkelijke overschat-
ting van de rede ("Vernunft") in vergelijking met de emotionele motivaties van
het menselijk gemoed" (WM, 529).

8. Slot.

Hier eindigt de discussie tussen Gadamer en Habermas. Het is mijn
indruk dat Gadamer er in zijn Replik al geen zin meer in heeft. Habermas
verlaat het gebied van de hermeneutiek om in een "theorie van de communicatie-
ve competentie" zijn kritische stellingname tegenover Gadamer hard te maken.
Als we terugkijken op de discussie, dan staat de universaliteitsaanspraak van
de hermeneutiek nog steeds overeind. Het theoretisch apparaat, op grond waar-
van haar universaliteit kan worden betwist, staat dan alleen nog maar in de
steigers. In de volgende hoofdstukken zullen we onderzoeken of een algemene
theorie van de natuurlijke talen in staat is de universaliteit van de herme-
neutiek te betwisten.

Betekent dit dat er tot die tijd op Gadamer's wijsbegeerte helemaal
niets is aan te merken? Ons inziens geeft Paul Ricoeur zinnige aanvullingen op
de hermeneutische filosofie. Wanneer Gadamer immers stelt, dat aan de herme-
neutische dimensie universaliteit moet worden toegekend, dan betekent dat
volgens hem wordt ingezien, dat aan elke afstandelijke vervreemding een oor-
spronkelijk toebehoren voorafgaat. Aan het oordeel over een kunstwerk gaat een
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gevormd-zijn door de kunst zelf vooraf.
Ricoeur vraagt zïch af of dit op zich genomen juiste inzicht niet te

weinig recht doet aan datgene wat de hermeneutiek van binnenuit beweegt: "une
certain dialectique entre 1'experience d'appartenance et la distanciation
aliénante" (29). Zo komen we terug bij de problematiek van de tekst, omdat
juist de tekst de ervaring van een vervreemde objectivatie belichaamt. Omdat
Gadamer wilde wi jzen op het feit dat wi j een tekst toehoren, stelde hi j de
situatie spreker - hoorder gelijk met de situatie lezer - tekst (30). Volgens
Ricoeur echter is de tekst in drie opzichten autonoom: met betrekking tot de
intentie van de auteur, de socio-culturele situatie en de oorspronkelijk
geadresseerde. Deze opmerkingen zijn een aanvulling op datgene, wat Gadamer
zei over de hermeneutische betekenis van de tijdsafstand: de ware plaats van
de hermeneutiek is de verhouding tussen vreemdheid en vertrouwdheid, tussen de
afstandelijke objectiviteit van een traditie en het toebehoren aan een tradi-
tie (WM, 279). Op de autonomie van de tekst, die daaruit volgt, heeft Gadamer
ook zelf gewezen: "dat taal in staat is tot schriftuur, dat is voor het wezen
van de taal beslist niet secundair" (WM, 370). In de tekst wordt de onmiddel-
lijke betrokkenheid van de schrijver en de aangeschrevene losgelaten en ont-
staat daardoor een zekere idealiteit van de betekenis.

Wanneer je, zoals Ricoeur wil, deze accenten in Gadamers filosofie
benadrukt, dan blijkt het onderscheid verklaren - verstaan (Erkláren - Verste-
hen) binnen een hermeneutische filosofie integreerbaar te zijn. Dat het moge-
lijk is om betekenissen tot stand te brengen op methodische, explicatieve
wijze, is dan géén argument meer tegen de uníversaliteitsaanspraak van de
hermeneutiek, zoals Habermas stelde. Het is eerder zo, dat we vanwege het
autonome statuut van de tekst twee houdingen kunnen aannemen. De lezer kan
binnen de opschorting van de referentie, die de tekst voltrekt, blijven staan
en de interne structuren van de tekst volgens de regels van de linguïstiek
naar boven halen. Naast dit explicatieve omgaan met de tekst kan de lezer de
tekst ook interpreteren: hij heft dan de opschorting van de referentie op en
plaatst de tekst weer binnen de levende communícatie (31). In het opheffen van
de opschorting van de referentie keren we terug bij wat Gadamer noemt: de zaak
van de tekst. Het gaat er bij een tekst niet om de intenties van de oorspron-
kelijke auteur te reconstrueren, maar om de wereld van de tekst te ontvouwen.
Om dit te bereiken, moet de tekst zelf als antwoord op een vraag worden begre-
pen, die voor ons van belang is (WM, 538). Dat de tekst geen curiositeit is,
maar een werkelijkheidsdimensie kan openbaren, impliceert de mogelijkheid van
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een kritiek op het reëel bestaande. Daarom betekent het begrijpen van een
tekst niet alleen een eenvoudige integratie van die tekst, maar ook een zich
blootstellen aan datgene, wat de tekst te zeggen heeft. De lezer wordt als het
ware boven zichzelf uitgetild (32).

De laatste rechtstreekse bemoeienissen van Habermas met de hermeneu-
tiek zijn vanuit het perspectief van zowel de zaak als de "Wirkungsgeschichte"
van een tekst onthutsend, waar hij zegt: "Alleen voorzover de interpretator de
redenen vat die maken dat de uiting van de auteur rationeel lijkt, begrijpt
hij wat de auteur bedoeld zou kunnen hebben. ... De interpretator moet de
context verhelderen, waarvan de auteur en het toenmalige publiek verondersteld
moeten hebben, dat die algemeen bekend was, ..." (33). Deze opmerkingen van
Habermas lijken veel op Schleiermachers opvattingen, waar deze als volgt door
Gadamer wordt weergegeven: "Verstehen also ist eine auf eine ursprungliche
Produktion bezogene Reproduktion, ein Erkennen des Erkannten, ..., eine Nach-
konstruktion, ..." (WM, 175). De verwantschap tussen Schleiermacher en Haber-
mas gaat nog verder. Want wil een reproduktie van oorspronkelijke produktie
mogelijk zijn, dan moet Schleiermacher veronderstellen, dat "jede Individuali-
tát eine Manifestation des Allebens ist und daher 'jeder von jedem ein Minimum
in sich tragt ..."' (WM, 177). Het onderscheid tussen de oorspronkelijke
auteur en de interpreet kan overwonnen worden. Dit minimum, op grond waarvan
de afstand kan worden opgeheven, noemt Habermas "immanente rationaliteit".
Deze rationaliteit impliceert maatstaven, die de interpreet voor alle par-
tijen, inclusief hemzelf, voor bindend moet verklaren (34).

Daarmee lijkt Habermas een statische, aprioristische opvatting van
rationaliteit te kennen. Eveneens lijkt het erop, dat de taal door Habermas
bij bepaling is gescheiden van de arbeid en van de macht. Daarmee zou de sfeer
van het communicatieve handelen per definitie een machtsvrije sfeer zijn. Maar
wanneer de taal uitsluitend betrekking zou hebben op culturele overlevingen en
niet op arbeid of op macht, waar gaat de taal dan nog over? Is het ideaal van
de machtsvrije communicatie dan niet een leeg ideaal?
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Hoofdstuk 2: Taalhandelingstheorie

Het materiaal, waarmee Habermas de universaliteitsaanspraak van de
hermeneutiek ongedaan wil maken en de dan toe alleen nog maar aangekondigde
'algemene theorie van de natuurlijke talen' wil opbouwen, ontleent hij in
belangrijke mate aan de zogenaamde speechacttheory. Het is dan ook deze the-
orie, die in dit hoofdstuk zal worden uiteengezet. Door middel van deze theo-
rie heeft Habermas inmiddels, zo zouden we zeker sinds het verschijnen van
'Theorie des kommunikativen Handelns' (1) kunnen zeggen, zijn algemene taal-
theorie ontwikkeld.

Overigens is het mijn overtuiging dat het fundamentele 'Anliegen' van
Habermas' wijsgerig project, te weten de scheiding van arbeid en interactie,
zich ook ná het binnenhalen van de angelsaksische, taalfilosofische literatuur
niet ingrijpend heeft gewijzigd. Ik meen dan ook dat er geen fundamenteel
onderscheid bestaat tussen de jonge en oude Habermas. Om dit aan te tonen moet
ik een forse omweg maken: in dit hoofdstuk zullen we ons uitsluitend bezighou-
den met de taalhandelingstheorie. Pas in het volgend hoofdstuk zullen we
Habermas' receptie van deze theorie aan een kritisch onderzoek onderwerpen.

1. Austin.

De taalfilosofische stroming die ik zal gaan bespreken, onderscheidt
zich van andere angelsaksische filosofieën doordat deze stroming radicaal
kiest voor de omgangstaal als uitgangspunt van haar analyse. Vertrekpunt van
deze zgn. taalhandelingstheorie was de latere filosofie van Wittgenstein,
waarin deze de taal niet langer opvatte als een weerspiegeling van de standen
van zaken in de werkelijkheid, maar als talige handelingen, die in een bepaal-
de levensvorm zijn ingebed (2).

De eerste, die expliciet de poging ondernomen heeft een theorie van de
talige handeling op te stellen, was J.L. Austin: "What we need, ...., is a new
doctrine, both complete and general, of what one is doing in saying something"
(3). Voor zo'n theorie van de taalhandeling heeft hij vooral met zijn posthuum
verschenen 'How to do things with words' (4), een belangrijke aanzet gegeven.
Fundamenteel uitgangspunt is voor hem het feit, dat de langdurige vooronder-
stelling van filosofen, dat zinnen standen van zaken weergeven, onjuist is
(How to do, 1). Naast de klasse van zinnen, die we descriptief of constatief
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(5) zouden kunnen noemen en waaraan een waarheidswaarde toegekend kan worden,
is er immers een grote klasse van talige uitingen, die nergens een beschrij-

ving van geven, maar gebruikt worden om een handeling te voltrekken. (How to
do, 5) Van zulke zogenaamde performatieve zinnen kan worden gezegd dat ze over
het algemeen gebonden zijn aan een bepaalde context en dat ze in samenhang met
andere niet-verbale handelingen worden geuit. De uiting van zo'n zin is daarom
ook in het algemeen niet waar of onwaar te noemen, maar eerder al dan niet
geslaagd of gelukkig. Wanneer de omstandigheden niet geëigend zijn voor een
bepaalde performatieve zin, is de uiting van zo'n zin ongelukkig.

Een onderzoek naar de klasse van deze zogenaamde ongelukkige performa-
tieve zinnen ('infelicities') lijkt zeer nuttig te zijn. Immers, door het
ongelukkig gebruik van performatieve zinnen te categoriseren hoopt Austin op
het spoor te komen van het geheel van noodzakelijke voorwaarden, die het
geslaagd functioneren van performatieve uitingen mogelijk maakt. De ene grote
categorie van ongelukkige performatieven noemt Austin 'misfires'. Bij 'mis-
fires' is de performatieve uiting ongelukkig, omdat de persoon die de perfor-
matieve zin uit of de omstandigheden van de performatieve zin niet geëigend
zijn. Zo wordt bijvoorbeeld geen schip gedoopt door er op een willekeurig
tijdstip een fles drank tegenaan te gooien, waarbij een willekeurig persoon de
woorden uitspreekt: "Ik doop u de Mr. Stalin". Wil deze performatieve uiting
geslaagd zijn, dan moet die ingebed zijn in een bepaalde ceremonie en uitge-
sproken worden door een bepaalde daartoe aangewezen persoon. De tweede catego-
rie van ongelukkige performatieven noemt Austin 'abuses'. Zouden we van de
uiting van de performatieve zin 'ik beloof u morgen te helpen' mogen zeggen
dat hij geslaagd is, wanneer het subject van de performatieve zin in feite
helemaal niet van plan is de aangesprokene de volgende dag van dienst te zijn?
Austin meent dat ook in zo'n geval sprake zou zijn van een 'infelicity'. Dit
impliceert dan, en daarmee maakt Austin een belangrijke theoretische overgang,
dat aan zekere voorwaarden voldaan moet zijn, opdat een performatieve uiting
gelukkig kan zijn. Zekere beweringen moeten waar zijn om bepaalde performatie-
ve uitingen geslaagd te laten zijn (How to do 45). Zo is de geslaagdheid van
de performatief "ik doop u de Mr. Stalin" afhankelijk van de waarheid van
bijvoorbeeld de bewering: "Dit is de ceremonie van de tewaterlating van dit
schip". En zo is de geslaagdheid van de performatief "ik beloof u morgen te
helpen" afhankelijk van de waarheid van de bewering "ik heb de intentie u
morgen te helpen". Wanneer we ons dan ook nog realiseren dat het soms niet
duidelijk is of een bewering (bijv.: "er is een stier in de wei", How to do,



35

33) een performatief, dan wel een constatief is dan komt voor Austin de vraag
centraal te staan of het oorspronkelijk onderscheid tussen constatieven en
performatieven wel houdbaar is.

Austin gaat daarom op zoek naar een precieze manier om de performatie-
ve uiting en de constatieve uiting van elkaar te onderscheiden. Een vast
grammaticaal criterium of een criterium van de aard van het vocabularium
blijkt echter te ontbreken. Ook de poging een volledige lijst van performa-
tieve werkwoorden te geven faalt. Integendeel: we stuiten bij het opstellen
van zo'n lijst telkens op werkwoorden, die zich niet precies in het onder-
scheid performatief-constatief laten inpassen. Daarom lijken voor zowel con-
statieve als performatieve uitingen geslaagdheid of ongelukkigheid én waarheid
of onwaarheid een rol te spelen. Het lijkt zinvoller het hele onderscheid te
laten vallen en meer algemeen de wijzen te onderzoeken, waarin iets zeggen
iets doen is.

Onder 'iets zeggen' verstaat Austin:
- het uiten van bepaalde klanken. (de 'phonetische' handeling)
- het met opzet uiten van die bepaalde klanken, die behoren tot een bepaald
vocabularium. (de 'pathische' handeling)

- het uiten van dit geheel met een bepaalde betekenis en referentie (de 'rhe-
tische' handeling). (how to do, 91-93).

Het eg hele spreken is het voltrekken van een handeling. Iets zeggen,
als het geheel van de drie bovengenoemde handelingen, noemt Austin het vol-
trekken van een locutionaire handel~ng. En het voltrekken van een locutionaire
handeling is tegelijk en eo ipso het voltrekken van een illocutionaire hande-
ling (How to do, 98). Aan deze illocutie dankt de taal haar handelingskarak-
ter. In het voltrekken van een locutionaire act namelijk doen we ook zoiets
als beweren, vragen, bevelen, waarschuwen, aankondigen, etc. De act, die we
tegelijk met de locutionaire act voltrekken, noemt Austin dus de illocutionai-
re handeling. Daarom kan de vraag naar de verschillende functies van de taal
(als speech) begrepen worden als de vraag naar de leer van de krachten, die
aan de locutionaire act kunnen worden verleend: de illocutionaire krachten.
Want het gaat er vanuit taalhandelingsperspectief om welke kracht aan een
bepaalde betekenis (als geheel van betekenis en referentie) wordt gegeven
(How to do, 100).

Naast illocutie onderscheidt Austin voorts perlocutie. De talige
handeling kan namelijk nog bepaalde effecten bij de hoorder bewerkstelligen,
díe niet onmiddellijk geimpliceerd liggen in de betekenis van de talige hande-
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ling en die als het ware over de talige handeling heengaan. We kunnen iemand
door middel van een taalhandeling bangmaken, overtuigen, verontrusten etc. Het
voltrekken van zo'n handeling noemt Austin het voltrekken van een perlocutio-
naire handeling (How to do, 103). De nadruk van Austin's onderzoek blijft
evenwel liggen bij de illocutionaire handelingen.

Austin poogt vervolgens door middel van het criterium van de conventi-
onaliteit de illocutionaire van de perlocutionaire handelingen te scheiden.
Hij noemt perlocutionaire handelingen niet conventioneel, omdat het beoogde
perlocutionaire effect geen onderdeel kan zijn van de betekenis van de geuite
taalhandeling van de spreker, aangezien het beoogde effect slechts door middel
van een activiteit van de hoorder kan worden bereikt. Zo kan een spreker tegen
een hoorder wél zeggen: 'ik beargumenteer dat....' of 'ik probeer je te over-
tuigen dat....', maar niet 'ik overtuig je dat....' (How to do, 103). Welis-
waar veroorzaakt ook de illocutionaire handeling bepaalde gevolgen, namelijk
dat de hoorder de uiting begrijpt en zich tot een al dan niet talige reactie
genoopt voelt, maar deze effecten zijn onderscheiden van het soort effecten
dat karakteristiek is voor perlocutionaire handelingen. Ook al is het zo dat
zowel illocutionaire als perlocutionaire handelingen soms verricht kunnen
worden zonder locutionaire middelen, dan nog is bijvoorbeeld de niet-locutio-
naire handeling van het waarschuwen (bijv. door middel van gebaren) een con-
ventionele niet-verbale handeling en zijn niet-verbale perlocutionaire hande-
lingen niet conventioneel (How to do, 121-122). Dat het begrip 'conventionali-
teit' niet alleen verwijst naar de talige middelen, waarover een taal be-
schikt, is niet verwonderlijk als we ons realiseren dat Austin juist op het
handelingskarakter van de talige uitingen was gestoten door te letten op de
functie van die uitingen in een rituele context. Binnen zo'n context hebben
evenwel niet alleen taaluitingen, maar ook gebaren etc. een bepaald hande-
lingskarakter.

Aangezien volgens P.F. Strawson het criterium van de conventionaliteit
ter onderscheiding van beide categoriën handelingen niet voldoet (6), meent
deze te moeten benadrukken dat illocutionaire handelingen - in tegenstelling
tot perlocutionaire handelingen - in het algemeen in een performatieve formu-
leríng kan worden uitgedrukt. Daarmee lijkt juist de verhouding van de spre-
kers intentie tot de manier waarop die intentie kan worden uitgedrukt centraal
te staan. Volgens Strawson moet het onderscheid tussen illocutionaire en
perlocutionaire handelingen eerder gezocht worden in een verschillende houding
van de spreker ten aanzien van zijn intenties. In het geval van illocutionaire
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handelingen geeft de spreker openlijk blijk van zijn intenties, terwijl die
bij de perlocutionaire handelingen niet in een performatieve formulering toe
te geven ('non-avowable') zijn (7). Toch blijft ook voor Strawson het onder-
scheid illocutionair-perlocutionair onaangetast.

Het resultaat van de onderzoekingen van Austin is dat de weergave-
functie van de taal haar gepriviligeerde plaats heeft verloren. Niet alleen is
het zo dat het onderscheid tussen performatieven en constatieven heeft opge-
houden te bestaan, maar het beweren is ook nog een illocutionaire handeling
geworden temidden van andere illocutionaire handelingen, waarvan Austin tot
slot van zijn 'How to do' een voorlopige classificatie geeft.

2. Searle.

Degene, die het meest uitvoerige ontwerp heeft gemaakt van de taalhan-
delingstheorie is J.R. Searle (8). Taalhandelingen vormen het object van zijn
studie, omdat hij van mening is, dat niet het symbool, het woord, het teken of
de zin de primaire eenheid van de linguistische communicatie is, maar de
produktie van het teken in het voltrekken van de taalhandeling (9). Het
kunnen voltrekken van taalhandelingen. d.w.z. het spreken van een taal, be-
schouwt Searle als een door regels beheerste vorm van gedrag (SA, 12). Dat
velen weten hoe zij een taal dienen te spreken, impliceert dat zij zich een
regelsysteem eigen hebben gemaakt. Searle waagt in zijn studie een poging de
regels die aan het taalgebruík ten grondslag liggen, aan het licht te brengen.
Dit doel wil hij bereiken door taalhandelingen te bestuderen, omdat taalhande-
lingen de kleinste eenheden of basiseenheden zijn van de verbale communicatie.
Daarmee vormt de taaltheorie een onderdeel van een handelingstheorie.

Op de vraag, die Searle zichzelf stelt, of een onderzoek naar taalhan-
delingen dientengevolge eerder een onderzoek is naar het 'parole' dan een
onderzoek naar de 'langue' in de zin van De Saussure, antwoord hij ontkennend
(SA, 17). Searle meent dat het een analytische waarheid over de taal is, dat
wat bedoeld kan worden, ook kan worden uitgedrukt. In een gegeven taal kan in
principe alles worden uitgedrukt wat ik bedoel en daarom zijn er niet twee
principieel verschillende semantische studies, een naar de studie van de bete-
kenissen van zinnen en een naar het voltrekken van taalhandelingen (SA, 17).
Daarom is over het algemeen een samenhang te constateren tussen de betekenis
van een zin en de taalhandeling, die door het uiten van de zin wordt uitge-
voerd. Een onderzoek naar de betekenis van zinnen verschilt niet principieel
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van een onderzoek naar de taalhandelingen. Goed beschouwd vormen zij dezelfde
studie (SA, 18).

Deze analytische waarheid van de taal, dat een betekenisonderzoek geen
van de uitvoering van de taalhandelingen gescheiden onderzoek is, geeft Searle
weer in zijn fundamentele principe van de uitdrukbaarheid: 'Alles wat men kan
bedoelen, kan men ook zeggen' (SA, 19). Ofschoon menigeen feitelijk vaak niet
in staat zal zijn precies uitdrukking te geven aan hetgeen hij bedoelt, pleit
dit niet tegen het principe. De middelen, waarover een taal beschikt om aan
betekenissen uiting te geven, kunnen immers verrijkt worden. Als een taal een
grens stelt aan wat uitgedrukt kan worden, dan is dat een toevalligheid en
niet iets wat tot het 'wezen' van de taal behoort. Dit impliceert niet dat men
met de gekozen uitdrukking ook de effecten bij de hoorder(s) teweeg brengt,
die men bedoelde, noch dat men bij elke uitdrukking ook door de ander wordt
begrepen. Maar het beginsel impliceert wel, dat een onderzoek naar de beteke-
nis van bijvoorbeeld het begrip 'beloven' gelijk staat met een onderzoek naar
de (talige) handeling 'beloven'. Op dit m.i. cruciale beginsel kom ik in de
volgende paragraaf uitgebreid terug.

Wat betreft de structuur van de taalhandeling modificeert Searle
belangrijke onderscheidingen van Austin. Het voltrekken van taalhandelingen
omvat drie handelingen:
a. het uiten van woorden - het voltrekken van uitingshandelingen;
b. verwijzen en het toekennen van een eigenschap - het voltrekken van proposi-

tionele handelingen;
c. mededelen, vragen, bevelen etc. - het voltrekken van illocutionaire hande-

lingen (SA, 24).
Dit impliceert dat bij verschillende illocutionaire handelingen dezelfde
propositionele handelingen kunnen zijn betrokken. Daarnaast is er nog een
vierde soort handeling:
d. perlocutionaire handeling - de consequenties of effecten van de illocutio-

naire handeling op de hoorder (bijv. bang maken, overtuigen) (SA, 25).
Belangrijk is Searle's opmerking dat propositionele handelingen niet in hun
eentje voor kunnen komen. Propositionele handelingen kunnen alleen in samen-
hang met illocutionaire handelingen worden voltrokken. Wanneer bij twee illo-
cutionaire handelingen dezelfde referentie en predicering plaatsvindt, dan
wordt in die twee illocutionaire handelingen dezelfde propositie uitgedrukt.
Een propositie moet dus onderscheiden worden van het uitdrukken van die propo-
sitie in een bewering, want het beweren van een bepaalde propositionele inhoud
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is een illocutionaire handeling. Natuurlijk zijn er ook illocutionaire hande-

lingen zonder een propositionele inhoud, zoals bijvoorbeeld 'hoera' of 'au'.

Syntactisch gezien kan men in een illocutionaire handeling met propositionele

handeling meestal onderscheid maken tussen de indicator van de illocutionaire

kracht en de indicator van de propositionele inhoud. De indicator van de
illocutionaire kracht geeft aan op welke wijze de propositie moet worden
opgevat. De algemene structuur van de taalhandeling beschrijft Searle in de
vorm F(RP), waarbij 'F' staat voor illocutionaire kracht (force), 'R' voor
referentie en 'P' voor predicering (SA, 32).

Het voltrekken van illocutionaire handelingen is het deelnemen aan
regelgeleid gedrag. Het soort regels, dat aan deze taalhandelingen ten grond-
slag ligt, noemt Searle constituerende regels (i.t.t. regulerende regels, die
een vorm van gedrag reguleren, die al vóór die regels of afhankelijk van die
regels bestond, zoals bijvoorbeeld tafelmanieren ten aanzien van eten). Con-
stituerende regels reguleren niet alleen gedrag, zij zijn constitutief voor
nieuwe vormen van gedrag. Zo zou men de act van het trouwen onmogelijk kunnen
voltrekken zonder de regels volgens welke men een huwelijk voltrekt. Het is
Searle's hypothese, dat taalhandelingen handelingen zijn, die uitgevoerd
worden in overeenstemming met constituerende regels (SA, 37). Hij probeert
deze hypothese te verífiëren door een poging te ondernemen de regels voor het
uitvoeren van taalhandelingen te formuleren, waarbij het verschil tussen de
menselijke talen niet geinterpreteerd moet worden als een verschil in consti-
tuerende regels, maar een verschil in conventionele realisering van die regels
in de diverse talen.

Nu gebeurt het uitvoeren van taalhandelingen en daarmee het aktualise-
ren van deze bepaalde set van constitutieve regels over het algemeen door het
uiten van klanken. Maar wanneer uiten we slechts klanken en wanneer voltrekken
we een taalhandeling? Het onderscheid ligt ín het feit, dat de klanken die we
bij het voltrekken van een taalhandeling gebruiken, betekenis hebben en dat
degene die deze (specifieke) klanken uit, er iets mee bedoelt. De spreker
heeft namelijk met zijn illocutionaire handeling de bedoeling bij zijn gehoor
een effect te bereiken d.m.v. het opwekken van het begrip bij de hoorder dat
het de bedoeling van de spreker is precies dat effect teweeg te brengen (10).
Het opwekken van dat begríp gebeurt - tenminste bij een letterlijk gebruik van
de woorden - op basis van de conventionele betekenis van de geuite uitdruk-
king(en), want 'betekenis is meer dan alleen een kwestie van intentie, het is
ook een kwestie van conventie' (SA, 45). Het effect op de hoorder van een
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illocutionaire handeling bestaat uit het begrepen hebben van de uiting van de

spreker. Ook hierop kom ik in de volgende paragraaf terug.
In zijn inmiddels beroemde analyse van 'beloven' geeft Searle vervol-

gens de voorwaarden aan, waaraan voldaan moet zijn, wil er van 'beloven'

sprake zijn. Op grond van die voorwaarden meent hij tot vier typen van regels
te kunnen komen, die voor een beschrijving en classificatie van alle mogelijke
taaldaden gebruikt kunnen worden en die er - toegepast op het beloven - als

volgt uitzien:
- de regel voor de propositionele handeling: 'Beloven' mag alleen in een zin

(of langer tekstgedeelte) worden geuit als door het uiten daarvan aan de
spreker S als eigenschap een toekomstige handeling A wordt toegeschreven.

- voorbereidende regels: 'Beloven' mag alleen worden geuit als de hoorder H
liever zou zien dat S A doet dan dat hij A niet doet. 'Beloven' mag alleen
worden geuit als het niet toch al duidelijk is voor zowel S en H dat S- als
alles normaal verloopt - A zal doen.

- de regel van oprechtheid: 'Beloven' mag alleen worden geuit als S de inten-
tie heeft om A te doen.

- de essentiële regel: De uiting van 'beloven' geldt als het op zich nemen van
de verplichting om A te doen (SA, 63).

Op grond van deze regels meent Searle ook tot een adequate analyse van andere
illocutionaire handelingen te kunnen komen (SA, 66-67).

Na aldus een analyse te hebben gegeven van de illocutionaire handelin-
gen houdt hij zich vervolgens bezig met de problemen van referentie en predi-
cering, omdat de illocutionaire handeling over de eenheid van die twee in de
propositionele handeling wordt uitgevoerd. Met het probleem van de referentie
behandelt Searle een centraal probleem van de angelsaksische wijsbegeerte,
waarbij hij een oplossing zocht in de richting van Strawson's conceptie van
referentie als een taalhandeling. Door referentie te beschouwen als een hande-
ling, die in het voltrekken van een uiting wordt verricht, kan men inzien dat
deze handeling op dezelfde wijze aan fouten onderhevig kan zijn als andere
handelingen. Zoals men bij een politieke moordaanslag de persoon, die men op
het oog had, kan missen, zo kan men - bijvoorbeeld ten aanzien van het beroem-
de voorbeeld 'de koning van Frankrijk is kaal' - falen in zijn poging om naar
de Franse koning te verwijzen simpelweg vanwege het feit dat zo'n persoon niet
bestaat (11).

Wanneer Searle vervolgens zijn beschouwing van de illocutionaire
handeling afsluit met een analyse van de propositionele handeling 'predice-
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ring', mengt hij zich in de discussie over het ontologisch statuut van de
predicaten, c.q. de universalia. Hij verzet zich heftig tegen de opvatting dat
predicering als een speciaal soort referentie opgevat moet worden. Hij meent
dat in een subject-predicaatuitdrukking het subject dient om een object te
identificeren en het predicaat om het geidentificeerde object te beschrijven
(SA, 119). Dit betekent volgens Searle dat het probleem van de universalia een
afgeleid probleem is. De predicaatsuitdrukkingen (en dientengevolge de be-
kwaamheid om algemene termen te gebruiken) gaan vooraf aan de met die uitdruk-
kingen corresponderende algemene termen, de universalia. Anders gezegd: uni-
versalia zijn afgeleid van predicaatsuitdrukkingen. Daarom mag predicering
volgens Searle niet opgevat worden als referentie naar universalia. Predice-
ring is géén volledige, zelfstandige taalhandelíng. De illocutionaire kracht
daarentegen bepaalt de wijze waarop de predicering in verhouding staat tot het
object, waar naar verwezen wordt. Searle geeft het navolgende voorbeeld om dit
te laten zien. Wanneer je de volgende taalhandelingen beschouwt: 'jij staat op
het punt te vertrekken', 'vertrek', 'vertrek je?', 'ik raad je aan om te
vertrekken' en deze taalhandelingen in de algemene symbolische vorm weergeeft:

F ( R P )
('jij' 'vertrekken'),

"dan is er een interessante eigenschap waar te nemen tussen de verschillende
"'F"- en' en het 'vertrekken', die niet geldt tussen de "'F"-en' en het 'jij'.
De verschillende indicatoren van de illocutionaire strekking bepalen als het
ware de wijze, waarop 'weggaan' als eigenschap aan 'jij' wordt toegekend. De
F-term werkt zodanig in op het predikaat dat de wijze waarop het predicaat in
verband staat met het object, waarnaar door de verwijzende term wordt verwe-
zen, erdoor wordt bepaald..... Anderzijds is het opmerkelijk dat de F-term de
rol van de R-term niet beinvloedt. Die rol bestaat er altijd in - op tamelijk
neutrale wijze - te identificeren....." (SA, 122-123). Daarmee is de referen-
tie een zelfstandige taalhandeling, ook al is het een abstractie van de illo-
cutionaire handeling als geheel, en is de predicering, als abstractie, géén
zelfstandige handeling.

Dat een uitgewerkte taalhandelingstheorie perspectief biedt op het
oplossen van meerdere dilemma's uit de wijsbegeerte, toont Searle aan in het
tweede deel van zijn 'Taalhandelingen'. Binnen onze doelstelling, een beoorde-
ling van Habermas' taalfilosofische aanzetten, past geen nauwkeurige analyse
van deze laatste hoofdstukken. Wel zijn voor ons nog een aantal andere punten
van belang.
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Ten eerste heeft Searle zich net als Austin gebogen over de vraag
hoeveel manieren er zijn om taal te gebruiken. Voor Searle staat deze vraag
gelijk aan de vraag naar de hoeveelheid en de bepaling van de categorieën van
illocutionaire handelingen (12). Belangríjkste criteria voor Searle's taxono-
mie zijn de verschillen in de doelstellingen van de handeling, in de manieren,
waarop de verhouding tussen woord en werkelijkheid wordt gepresenteerd, en in
de uitgedrukte psychologische toestanden. Op grond van deze en andere criteria
komt Searle tot de volgende classificatie, waaruit duidelijk blijkt dat Searle
oog heeft voor het feit dat taalhandelingen nooit geisoleerd voorkomen, maar
altijd binnen een communicatief geheel:

"Representatives. The point or purpose of the members of the represen-
tative class is to commit the speaker (in varying degrees) to something's
being the case, to the truth of the expressed proposition. All the members of
the representative class are assessable to the dimension of assessement which
includes true and false.

Directives. The illocutionary point of these consists in the fact that
they are attempts (of varying degrees, and hence, more precisely, they are
determinates of the determinable which includes attempting) by the speaker to
get the hearer to do something.

Commissives. Commissives are those illocutionary acts whose point is
to commit the speaker (again in varying degrees) to some future course of
act ion.

Expressives. The illocutionary point of this class is to express the
psychological state specified in the sincerity condition about a state of
affairs specified in the propositional content.

Declarations. It is the defining characteristic of this class that the
succesful performance of one of its members brings about the correspondence
between the propositional content and reality, successful performance guaran-
tees that the propositional content corresponds to the world" (13).

Ten tweede wil ik wijzen op het feit, dat in het dagelijks taalgebruik
een zin, die een indicator bevat van een bepaalde illocutionaire kracht, ook
nog tegelijk gebruikt kan worden om een andere illocutionaire kracht uit te
drukken. Wanneer iemand me verzoekt mee te gaan naar een tentoonstelling met
werk van Willem de Kooning, zal mijn antwoord: 'Ja, dat lijkt me een goed
plan' niet alleen betekenen dat het verstandig is deze tentoonstelling te
bezoeken, maar ook de belofte inhouden er mee naar toe te gaan. In dit voor-
beeld is een spreker aan het woord, die een zin uit en bedoelt wat hij zegt,
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maar ook nog iets meer bedoelt (14). Searle geeft een analyse van deze geval-
len van zgn. indirecte taalhandelingen, waarin een bepaalde illocutionaire
handeling op indirecte wijze wordt voltrokken door middel van het voltrekken
van een andere illocutionaire handeling. Dat sprekers in het dagelijks gebruik
van hun taal in staat zijn meer naar elkaar over te dragen dan zij feitelijk
zeggen, is het gevolg van een door spreker en hoorder gedeelde achtergrondin-
formatie van zowel linguïstische als niet-linguïstische aard. De theorie van
de taalhandelingen, de algemene principes van de samenwerkende conversatie, de
bekwaamheid om gevolgtrekkingen te maken samen met deze achtergrondinformatie
verklaren het feit, dat het mogelijk is via indirecte taalhandelingen nog
andere dan de letterlijk geformuleerde informatie over te dragen (15). Boven-
dien maakt de studie van de indirecte taalhandelingen duidelijk dat lang niet
altijd alle illocutionaire krachten van een uiting terug zijn te vinden in de
performatieve formulering van die uiting. En heel in het algemeen is het
eerder uitzondering dan regel dat de illocutionaire kracht van een uiting in
een expliciete performatieve formulering wordt uítgedrukt. Wanneer er geen
twijfel bestaat over de illocutionaire handeling, die de spreker verricht, zal
de illocutionaire kracht niet in een aparte performatieve formulering worden
uitgedrukt (16). In niet-problematische contexten is het gebruik van zo'n
performatieve formulering overbodig (17). Een verantwoording van de rol, die
de context van de individuele taalhandeling heeft voor het begrijpen van
betekenis, wordt gegeven door H.P. Grice. Alvorens over te gaan naar de be-
spreking van zijn 'Logic and Conversation' (18) zullen we nu eerst het prínci-
pe van uitdrukbaarheid nader bezien. Dit principe speelt namelijk ook bij
Habermas een beslissende rol.

3. Het principe van uitdrukbaarheid.

Het principe van uitdrukbaarheid is in 'Speech acts' enorm belangrijk.
Het vormt als het ware het fundament van Searle's beschouwingen. In de eerste
plaats zorgt het principe van uitdrukbaarheid ervoor, dat de studie van de
taalhandelingen niet een onderzoek is naar de tamelijk willekeurige, individu-
ele taalmanifestaties (het 'parole' van De Saussure), maar naar de sociale,
collectieve taalstructuur zelf. De Saussure is van mening dat men van het
'parole' af moet zien om deze structuur (de 'langue') te kunnen bestuderen.
Hoe de individuele spreker omgaat met de 'langue', is een zaak van zijn wil,
intelligentie, geheugen etc. en dus van zoveel contingentie, dat men via het
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'parole' nooit op het spoor kan komen van de 'langue' (19).
Volgens Searle is een studie van taalhandelingen een studie van de

langue. Hij houdt het namelijk voor een analytische waarheid over taal dat wat
bedoeld kan worden, ook kan worden gezegd (SA, 17). Het gebruik van de taal in
de taalhandelingen is daarom volgens hem geen willekeurige realisatie van een
aan dat gebruik ten grondslag liggende structuur. De regels die volgens Searle
aan de regelgeleide vorm van gedrag, dat het spreken van taal volgens hem is,
ten grondslag liggen, zijn reconstrueerbaar door de regelgeleide uitingen, de
taalhandelingen, te onderzoeken.

Hieruit volgt voor Searle - en dat zou men een tweede moment kunnen
noemen - dat er niet twee verschillende semantische studies zijn, één naar de
betekenis van zinnen en één naar het voltrekken van taalhandelingen (SA, 17).
Over het algemeen is de taalhandeling een functie van de betekenis van de zin,
die in de taalhandeling wordt uitgedrukt (SA, 18). Nu is Searle niet erg
expliciet over wat hij met 'in het algemeen' bedoelt, maar verderop in 'Speech
acts' is er een índicatie voor te vinden. In zijn bespreking van Wittgen-
stein's voorbeeld: "zeg 'het is koud hier' en bedoel 'het is warm hier "',
schrijft Searle: "De reden, waarom we dit zonder verdere aanpassingen van de
toneelachtergrond niet kunnen doen, is dat hetgeen we kunnen bedoelen op zijn
minst soms een functie is van wat we zeggen. Betekenis is méér dan een kwestie
van intentie. Het is ook op zijn minst soms een kwestie van conventie" (SA,
45, onderstreping van mij). Als we dus met een taalhandeling uitdrukking
willen geven aan een andere betekenis dan de betekenis van de bij die taalhan-
deling gebruikte zin, dan moet de achtergrondinformatie, die spreker en hoor-
der delen, daaraan zijn aangepast. Pas als ik puffend een vertrek binnen kom,
een rood hoofd krijg en onmiddellijk mijn trui uittrek, kan ik door te zeggen:
"wat is het hier koud" bedoelen dat het erg warm is. Binnen normale contexten
kan de taalhandeling van een spreker, wanneer die letterlijk zegt wat hij
bedoelt, in principe eenduidig worden bepaald door een bepaalde zin of door
een reeks van zinnen (SA, 18). Daarom is een studie naar de betekenis van
zinnen niet principieel verschillend van een studie van taalhandelingen.

Vervolgens - en ik zou dit bij mijn ontleding van het principe van
uitdrukbaarheid een derde moment willen noemen - gaat Searle expliciet in op
de relatie tussen betekenis en uitdrukking. Daarbij komt de rol van de beteke-
nisverlener en diens intentie uitdrukkelijk ter sprake: "alles wat men kan
bedoelen, kan men ook zeggen" (SA, 19). Het principe van uitdrukbaarheid zegt
dat er voor alles wat iemand ook maar kan bedoelen, talige middelen te vinden
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of te maken zijn, die dat bedoelde tot uitdrukking kunnen brengen (20). Ofte-
wel, om bij Searle's formulering te blijven: "Er is voor elke betekenis X en
voor elke spreker S, als S X bedoelt (...), altijd een zodanige uitdrukking E
mogelijk dat E een exacte uitdrukking of formulering van X is" (SA, 20). Omdat
een spreker in staat is exact te zeggen wat hij bedoelt, zijn de gevallen,
waarin een spreker niet exact zegt wat hij bedoelt - vaagheid, ambiguiteit en
onvolledigheid - voor de linguïstische comnmiinicatie theoretisch niet essenti-
eel. Uit het principe van uitdrukbaarheid volgt "dat er een serie van analy-
tische betrekkingen bestaat tussen het begrip taalhandeling, dat wat de
spreker bedoelt, wat de geuite zin (of ander linguistisch element) betekent,
wat de hoorder begrijpt en wat de regels zijn, die de linguistische elementen
beheersen" (SA, 21). Hier wordt wel heel duidelijk gesteld dat er in principe
een identiteít mogelíjk is tussen de intentie van de spreker, de wijze waarop
die intentie in een uitdrukking wordt weergegeven en datgene wat de hoorder
begrijpt. Daarom kan Searle stellen dat de intenties van de spreker verwezen-
lijkt zijn, wanneer de hoorder de door de spreker geuite zin begrijpt (SA,
48). Geheel hiermee in een lijn mag men een laatste voorbeeld van het principe
van uitdrukbaarheid verstaan: "overal waar de illocutionaire kracht van een
uiting niet expliciet is, kan die altijd expliciet worden gemaakt" (SA, 68).

Ik denk dat er fundamentele bezwaren zijn in te brengen tegen dit
principe van uitdrukbaarheid. Deze bezwaren komen grotendeels neer op de vraag
naar de verhouding van intentie en uitdrukking. Zij stellen de geldigheid van
Searle's analyses zeker tot op bepaalde hoogte ter discussie en werpen ook hun
schaduw vooruit naar de status van de pragmatische universalia en het stan-
daard-discours van Habermas.
1. Men zou zich de vraag kunnen stellen, of èn in welke mate de voor een
bepaalde betekenis gekozen representatie een weergave is van de desbetreffende
betekenis. Men stuit dan op de kentheoretische moeilíjkheden van het principe
van uitdrukbaarheid. Want hoe zou men moeten vaststellen, dat een bepaalde
uitdrukkingswijze de - al dan niet preciese - weergave is van een op géén
andere wijze dan juist via die uitdrukkingswijze toegankelijke betekenis?
Daarom ook is de wijze, waarop het principe eventueel weerlegd zou moeten
worden, verdacht. Men zou dan namelijk een geval aan dienen te voeren, waarin
een bewustzijnsinhoud of een aspect daarvan niet uit te drukken is, dus niet
onder woorden kan worden gebracht. Men zou dus een betekenis aan moeten voe-
ren, die niet uitgedrukt kan worden. Zo'n niet-uitdrukbare betekenis kan
natuurlijk niet aangevoerd worden, want om haar aan te voeren zou men die
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betekenis moeten kunnen uitdrukken. Bovendien is Searle's formulering: "Er is

voor elke betekenis X en voor elke spreker S, als S X bedoelt (van plan is
over te dragen), altijd een zodanige uitdrukking E mogelijk dat E een exacte
uitdrukking of formulering van X is" (SA, 20), in zekere zin onjuist. Hoe zou
je ímmers de betekenis X zodanig van de uitdrukking E kunnen isoleren, dat je
X en E met elkaar kunt vergelijken en van E zou kunnen zeggen, dat het de
exacte weergave is van X? Immers, onuitgedrukte betekenissen laten zich niet
vergelijken met materiële uitdrukkingen (21).
2. Met de twijfel aan de geldigheíd van het principe van uitdrukbaarheid wordt
niet alleen de door Searle gepostuleerde identiteit van onderzoek naar de
betekenis van zinnen en onderzoek naar het voltrekken van taalhandelingen
onzeker, maar ook het door Searle beoogde resultaat van het principe. Searle
meende dat het principe de consequentie had dat alle gevallen, waarin men niet
letterlijk uitdrukt wat men bedoelt, of waarin men vaag is, ambigu of onvolle-
dig, theoretisch niet essentiëel zijn voor de linguistische communicatie (SA,
20). Als er evenwel géén onuitgedrukte betekenissen zijn, waarmee uitdrukkin-
gen vergeleken zouden kunnen worden, ontbreekt het criterium op grond waarvan
gezegd kan worden dat bijvoorbeeld metaforische uitdrukkingen op minder accu-
rate wijze betekenissen weer zouden geven dan letterlijke uitdrukkingen. Het
heeft ook geen zin om te zeggen dat onuitgedrukte betekenissen alleen maar
accuraat kunnen worden uitgedrukt door bepaalde typen taal: "It is absurd to
suggest that poets, for example, make an occupation out of hiding or dodging
what they really mean, because they use inaccurate expressions all the time.
Quite the contrary, poets are usually very careful to say exactly what they
mean" (22). Dat niet-letterlijke uitdrukkingswijzen als ironisch en metafo-
risch taalgebruik wel degelijk op adequate wijze uitdrukking kunnen geven aan
betekenis, maakt een herziening van Searle's vooroordeel tegen de niet-letter-
lijke taal nodig. Ook deze vormen van taal moeten als theoretisch van groot
belang worden beschouwd (23). Het lijkt onjuist te veronderstellen, zoals
Searle doet, dat we alles, wat we zouden willen zeggen, ook kunnen zeggen in
een taal die volledig letterlijk is, vrij van ambiguiteiten en stijlfiguren.
3. Om nauwkeuriger te bepalen hoe Searle de verhouding van intentie en uit-
drukking ziet, is het instructief om zijn discussie met Derrida nader te
bekijken. Aanleiding voor deze discussie was een lezing van Derrida op een
congres over communicatie. Later is de tekst van deze lezing gepubliceerd in
Marges (24). In de eerste helft van dit artikel valt Derrida de heersende
opvatting aan, als zou het in de communicatie gaan om een linguistisch trans-
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port van het ene bewustzijn naar het andere, waarbij het de geintendeerde
betekenis (vouloir-dire) is, die wordt overgedragen (Sec, 376). Het centrale
argument hiertegen is het teken in het algemeen en de schrift (1'écriture) in
het bijzonder. Immers teksten blijven functioneren als betekenisvolle gehelen,
ook al is er sprake van een eventueel radicale afwezigheid van de auteur van
de tekst en van diens intenties, van de oorspronkelijk geadresseerde en van de
context, waarbinnen de tekst tot stand kwam (25). Hun aanwezigheid is derhalve
geen voorwaarde voor betekenisvolheid. De principiële herhaalbaarheid van
tekens, zowel van geschreven als van gesproken tekens, kan volgens Derrida
slechts gedacht worden vanuit deze mogelijke afwezigheid. Daardoor zijn de
tekens van een zodanige algemeenheid dat ze uitstijgen boven de act van de
individuele intentie en boven de individuele betekenisverlener (Sec, 381).
Zonder de met deze herhaalbaarheid (itérabilité, iterability) samenhangende
algemeenheid zouden er, heel in het algemeen gesproken, geen semiotische
systemen bestaan, omdat de elementen van die systemen door de deelnemers
anders niet als dezelfde elementen zouden kunnen worden geidentificeerd (26).
Dit impliceert volgens Derrida altijd een zekere afstand tussen de spreker en
wat hij met zijn uitingen bedoelt enerzijds en zijn uitingen anderzijds.
Immers, slechts als gevolg hiervan kunnen de tekens (tokens), die een spreker
uit of schrijft, herhaalbare elementen zijn van een algemene conventie (die
uít types bestaat). Het puur individuele treedt terug om plaats te maken voor
de algemeenheid van het systeem (ES, 152-3, Sec, 389).

In het tweede deel van zijn artikel gaat Derrida nader in op de pro-
blematiek van de performatieve uiting bij Austin. Derrida is vol bewondering
voor het feit dat deze het handelingsaspect van de taal centraal heeft gesteld
en daarmee met de bovengenoemde, traditionele opvatting over communicatie als
transport gebroken heeft. Toch is deze opvatting over communicatie in Austins
werk op de achtergrond een beslissende rol blijven spelen. Want toen Austin
probeerde een uitputtende categorisering op te stellen van de manieren, waarop
'iets zeggen' 'iets doen' kon zijn, moest hij eerst een scherp onderscheid
gaan maken tussen de geslaagde en de mislukte performatieven. Om het woekeren
van de mislukte, ongelukkige performatieven onder controle te krijgen, maakte
Austin binnen de 'infelicities' een onderscheid tussen 'misfires' en 'abuses'
(How to do, 18). Van misfires is sprake, wanneer de omstandigheden, waarbinnen
de woorden geuit worden, niet geëigend zijn. Zo moet er bijvoorbeeld sprake

zijn van een doopplechtigheid om de woorden "Hierbij doop ik u...." tot een
geslaagde performatief te maken (How to do, 8). Bij de abuses is er sprake van
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een misbruik van performatieve uitingen. Zulke mislukte performatieve uitingen
zou men leeg kunnen noemen, omdat de uiting niet begeleid wordt door de juiste
intentie, zoals bijvoorbeeld in "ik beloof je dit boek morgen terug te bren-
gen", terwijl de spreker helemaal niet de intentie heeft dit te doen (How to
do, 11, 21, 40). Om deze misfires en abuses uit te sluiten moet Austin bij
zijn analyse postuleren dat elke geslaagde taalhandeling in de juiste omstan-
digheden en met de juiste intentie wordt geuit.

Daarmee postuleert Austin een zekere natuurlijke verwantschap tussen
intentie en uitdrukking en tussen de taalhandeling en de context van de taal-
handeling. Daarmee heeft Austin, zo meent Derrida, wel oog voor de omstandig-
heden, waarbinnen de uiting plaatsvindt, maar veronachtzaamt hij het feit, dat
ook de tekens ten opzichte van elkaar een 'omgeving' vormen en arbitrair zijn
(Sec, 383, 385). Het teken heeft niet zozeer betekenis als de belichaming van
een intentie, maar juist door de plaats, die het heeft temidden van de andere
tekens. Aan die plaats ontleent het teken zijn waarde (27). Omdat de identi-
teit van het teken door die plaats wordt gewaarborgd en niet zozeer door de
intentie, blijft de individuele, historisch bepaalde intentie altijd op een
afstand van het teken (Sec, 389). Ten opzichte van die intentie, die steeds
individueel en historisch is, bezitten de tekensystemen een zekere onafhanke-
lijkheid. Daarom bepaalt de intentie ook nooit helemaal, wat het teken bete-
kent. Omdat de intentie slechts door een transformatie, als uiting, element
kan worden van een tekensysteem, heeft de intentie geen volledige zeggenschap
over de betekeniseffecten van mijn uitingen. Niet alleen mijn intentie beslist
over de betekenis van mijn uiting, maar ook het tekensysteem en daarmee de
anderen, die mijn uitingen verstaan en begrijpen (ES, 158, 165, 176) (28).
Precies hierom is het ook zo moeilijk, zo niet onmogelijk gebleken de klasse
van de illocutionaire van de klasse van de perlocutionaire handelingen te
scheiden. De betekeniseffecten van taalhandelingen worden niet met absolute
zekerheid bepaald door de intentie. Vanwege de relatieve autonomie van de
tekensystemen ten opzichte van de intentie bestaat er geen volstrekte harmonie
tussen wat de spreker bedoelt en hoe hij aan zijn intentie uitdrukking geeft
(ES, 144). Daarmee verdwijnt de categorie van de intentie weliswaar niet, maar
zij beheerst niet meer het gehele systeem van de uitdrukking (Sec, 389).

In zijn antwoord op Sec (29) probeert Searle aan te tonen dat de
lezing van Austin door Derrida onjuist is. Ofschoon Searle het met Derrida
eens is dat de wet van de herhaalbaarheid (iteratie) conditio sine qua non is
voor betekenissystemen en er dus geen taal zou bestaan zonder iteratie, bete-
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kent dit voor Searle dat in alle mogelijke contexten dezelfde taalhandeling
als de realisering van precies dezelfde intentie kan worden beschouwd. Waar
herhaalbaarheid van het teken volgens Derrida noodzakelijk een zekere ver-
strooiing (dissémination) van de betekenis impliceert, zodat tekens met hun
codificatie kunnen breken (ES, 159) (30), betekent voor Searle iteratie her-
haalbaarheid van hetzelfde. Omdat sprekers en houders over eenzelfde set van
regels beschikken en de uitingen gegenereerd worden door die regels (R, 208),
is het spraakgebruik principieel beheersbaar en is een taxonomie van het
talige handelen mogelijk (ES, 147).

Daarmee heeft Searle al bij voorbaat de mogelijkheid uitgesloten dat
de intentie de identiteit van de betekenis verstoort. Slechts als het niet
precies vast zou staan, welke intentie door de uitdrukking zou worden weerge-
geven, zou dat, wat de spreker bedoelt, niet meer parallel hoeven te lopen met
de door hem daarvoor gekozen uitdrukking. Maar dit gevaar had Searle al in
'Speech acts' bezworen door middel van het principe van uitdrukbaarheid. Uit
dit principe volgt niet alleen dat alles wat bedoeld kan worden, ook kan
worden uitgedrukt, maar ook dat er een analytische verhouding bestaat tussen
wat de spreker bedoelt, wat de door hem geuite zin betekent en wat de hoorder
verstaat (SA, 19-21). In zijn 'Reply' komt hij hierop terug. De identiteit van
de betekenis waarborgt de identiteit van de intentie. Omdat het volgens Searle
een illusie is te menen dat een illocutionaire intentie iets zou zijn dat
achter de uitingen ligt, stelt hij: "in serious literal speech the sentences
are precisely the realisations of the intentions" (R, 202). Er hoeft helemaal
geen kloof te zijn tussen de intenties en hun uitdrukkingen. Zinnen zijn, om
zo te zeggen, gesubstitueerde intenties (R, 202). Ofschoon Searle dus in
principe plaats inruimt voor de intentie en oog heeft voor de dubbele natuur
van het teken, als uitdrukking van een individuele intentie en als element van
een algemeen tekensysteem, identificeert hij beide elementen en lijkt de wet
van de herhaalbaarheid ook op te gaan voor de (individuele, historisch gesitu-
eerde) intenties (ES, 150, R, 208). Wanneer we serieus communiceren, wordt de
intentie volledig in het teken uitgedrukt. In de mate waarin de schrijver zegt
wat hij bedoelt, is de tekst de uitdrukking van zijn intenties. Het begrijpen
van een tekst bestaat er dan ook in de illocutionaire intenties van de auteur
te herkennen (R, 202).
4. Als we na deze discussie nu nog beter weten wat het principe van uitdruk-
baarheid betekent, dan zouden we daar de volgende conclusies aan kunnen ver-
binden. Qua opvatting over het verstaan komt Searle aardig overeen met Haber-
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mas (31): het verstaan van een tekst bestaat volgens Searle in het herkennen
van de intenties van de auteur. Datgene, wat Gadamer de zaak van de tekst
noemt, wordt door Searle en Habermas gereduceerd tot de intenties van de
auteur. Volgens Gadamer betekent de tekst zoveel meer, dat het juist niet gaat
om de reconstructie van de oorspronkelijke intenties (bijv.: WM, 370, 538).
Het is immers niet alleen bij een aantal belangwekkende teksten onmogelijk de
oorspronkelijke auteur en diens intenties terug te vinden, maar daarnaast zou
men bij een reconstructie van de intenties van de oorspronkelijke auteur de
'Wirkungsgeschichte' van de tekst veronachtzamen. Tenslotte verdwijnt, zo meen
ik in navolging van Frank (ES, 150), door een volledige reconstrueerbaarheid
van de intenties van een auteur te postuleren de individualiteit van diens
uiting en intentie ten gunste van een noodzakelijke algemeenheid en herhaal-
baarheid.

Toch aarzel ik om hieraan de conclusies te verbinden, die misschien
wel voor de hand liggen en die ik ten aanzien van Habermas wel meen te kunnen
trekken. Deze zouden de antropologische visie betreffen die aan zo'n opvatting
over intentie ten grondslag ligt. Men kan de opvatting, die stelt dat de spre-
ker al zijn intenties bewust kan maken en daarmee voor zichzelf transparant
is, cartesiaans noemen. Tegenwoordig zijn we veel meer geneigd de ondoorzich-
tigheid van de mens ook voor zichzelf te benadrukken. Communicatie is daarom
nog niet onmogelijk, maar wel principieel onvolledig (32). Bovendien lijkt in
Searle's visie voor de menselijke individualiteit én eindigheid weinig ruimte.

Maar men moet bij Searle, als ook bij Austin voorzichtig zijn. Searle
schrijft: "Er hoeft helemaal geen afgrond te zijn tussen de illocutionaire
intentie en haar uitdrukkingen ..... Het verstaan van een uiting bestaat in
het herkennen van de illocutionaire intenties van de auteur en deze intenties
zijn min of ineer perfect gerealiseerd door de geuite woorden, ....." (R, 202,
onderstreping van mij). Searle sluit de structurele mogelijkheid niet uit dat
intentie en uiting aan elkaar incongruent zijn. Daarom stelt hij ook dat de
spreker in principe in staat moet worden geacht precies te zeggen wat hij
bedoelt, en heeft hij het over de mogelijkheid voor elke betekenis een precie-
se uitdrukking te vinden (SA, 18-19). Daarmee geeft hij toe dat het in de
omgangstaal heel gewoon is dat de tekens niet de nauwkeuríge representatie
zijn van datgene, wat de spreker bedoelt.

Searle moet evenwel de eenheid van teken en betekenis, van uitdrukking
en intentie postuleren om de beheersbaarheid van de intentie door de talige en
institutionele conventies niet op te geven. Dit postulaat heeft vooral een
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wetenschapstheoretische betekenis. Wanneer men de vele vormen en schakeringen
van de omgangstaal op wetenschappelijke wijze wil analyseren, dan kan men niet
vooruit met de opvatting van Gadamer, waarin de taal wordt voorgesteld als het
medium, waarbinnen sprekers en hoorders zich bevinden. Voor Gadamer staat het
vast dat wij de taal niet kunnen beheersen, omdat het menselijk in-de-wereld-
zijn gekarakteriseerd wordt door een oorspronkelijke taligheid (WM, 439). Als
men daarentegen de taal wel wetenschappelijk wil onderzoeken, dan zal de taal
als object geconstitueerd dienen te worden. Dat is precies wat Austin gedaan
heeft door als voorwaarde van de geslaagdheid van de performatieven te stellen
dat zij in de juiste context en met de juiste intentie plaatsvinden. Dit is
ook de eigenlijke betekenis van het principe van uitdrukbaarheid. Het is een
wetenschappelijk postulaat dat ten doel heeft de taal als object af te bake-
nen.

Met dit principe is Searle in staat de maximale hoeveelheid data te
reduceren tot een minimale hoeveelheid principes (SA, 88). Zo gaat hij bij
zijn analyse van het 'beloven' niet in op de wijze waarop men door middel van
toespelingen of inetaforen beloftes kan doen. Bij zijn onderzoek gaat hij uit
van expliciete, categorische beloftes. Kortom, hij houdt zich bezig met een
simpel en geidealiseerd geval. Dit is volgens Searle volstrekt legitiem. Het
construeren van geidealiseerde lingu3stische modellen is analoog aan het soort
theorieconstructie, dat in de meeste wetenschappen plaatsvindt. Zonder ab-
stractie en idealisering is geen systematisering mogelijk (SA, 56). Om in
staat te zijn het talig handelen te systematiseren maakt Searle van de taal
een object, dat bevrijd is van alle onnauwkeurigheden. Daaruit volgt niet dat
het de aard van de omgangstaal zelf is zonder onduidelijkheden te zijn. De
serieuse, niet metaforische, niet-fictieve taal is een theoretische construc-
tie, op grond waarvan regels over het talig handelen eerst kunnen worden
opgesteld (33). Ofschoon de uitsluiting van elk niet serieus, parasitair
taalgebruik een zaak is van onderzoeksstrategie (R, 205), probeert Searle aan
te tonen dat het serieuse taalgebruik logisch eerder is dan het niet-serieuse
taalgebruik. Toch lijkt het methodische doel van Searle voorop te staan: door
de identiteit van 'saying' en 'meaning', van uitdrukking en intentie kan de
poging ondernomen worden het teken als element van een taxonomie of als geval
van een universele orde te definiëren (ES, 162). En wie, zoals Gadamer of
Derrida, aan deze identiteit twijfelt, brengt de wetenschappelijke beschrij-
ving van de omgangstaal in gevaar.

Voor ik over ga naar Habermas, die de reconstrueerbaarheid van de
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taal, we zagen het reeds, principieel voor mogelijk houdt en daartoe de midde-
len die hem door de speechacttheory zijn aangereikt, gebruikt, wil ik eerst

nog aandacht vragen voor een auteur, die in nauwe aansluiting bij Austin en
Searle geprobeerd heeft de logica van grote communicatieve gehelen te formule-
ren.

4. Grice

Dat taalhandelingen meestal binnen een reeks van talige uitingen
voorkomen en daarom voor het begrijpen van de betekenis van taalhandelingen
een beroep moet worden gedaan op de door spreker en hoorder gedeelde achter-
grondinformatie, op de veronderstelling dat spreker en hoorder bereid zijn om
in het gesprek samen te werken en op beider bekwaamheid tot het maken van
gevolgtrekkingen, had Searle reeds in zijn artikel over indirecte taalhande-
lingen gesteld ( 34). H.P. Grice heeft geprobeerd een verantwoording te gevén
van de samenhang van grotere communicatieve gehelen (35). Hij is op het spoor
gekomen van de algemene kenmerken van de communicatie, toen hij opmerkte dat
er binnen de communicatie een bepaald soort implicatie voorkomt die zich niet
met de regels van de formele logica laat begrijpen. Voor dit soort implicatie
gebruikt hij het woord 'implicature', wat ik met 'pragmatische implicatie' zal
vertalen ( 36). Nu zijn er twee soorten pragmatische implicatie, conventionele
en conversationele. De conventionele pragmatische implicatie hangt af van de
conventionele betekenis van de gebruikte woorden. Een voorbeeld hiervan is:
"Hij is een engelsman. Hij is dus dapper". Het feit dat er een verband zou
bestaan tussen de nationaliteit van de persoon in kwestie en diens dapperheid,
wordt niet logisch geimpliceerd, want dan zou de zin als volgt moeten luiden:
"Als hij een engelsman is, dan i s hij dapper". Toch deelt de spreker van de
eerste zin dit verband mee. Er is sprake van een conventionele pragmatische
implicatie, die afhankelijk is van het woordje 'dus'.

Conversationele pragmatische implicatie is op essentiële wijze verbon-
den met algemene kenmerken van het discours. Onze talige uitwisseling bestaat
immers normaliter uit uitingen, die samenhang vertonen. Gesprekken zijn over
het algemeen 'dingen', die vanuit een samenwerking tot stand komen op basis
van het feit, dat het gesprek een min of ineer vastliggend doel heeft. Wanneer
A tegen B zegt: "Ik zit zonder benzine" en B daar op antwoordt: "Om de hoek is
een garage", dan mag A er van uitgaan, dat de garage om de hoek open i s en hij
er benzine kan krijgen. Op grond van zulke feiten mag volgens Grice het vol-
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gende principe worden geformuleerd, waaraan sprekers zich (ceteris paribus)
dienen te houden: "Make your conversational contribution such as is required,
at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the
talk exchange in which you are engaged. One might label this the Cooperative
Principle" (40).

Zou dit principe van samenwerking in zíjn algemeenheid niet worden
gevolgd, dan zou talige communicatie niet meer mogelijk zijn. Dit principe
wordt door Grice nader gespecificeerd in vier groepen van stelregels of maxi-
mes, die hij kwantiteit, kwaliteit, relatie en stijl noemt.

De maximes van de kwantiteit hebben te maken met de hoeveelheid infor-
matie: zorg dat je bijdrage de informatie bevat die verlangd wordt, maar maak
je bijdrage ook niet té informatief. De maxime van de kwaliteit zegt dat men
alleen datgene aan de conversatie mag bijdragen, waarvan men overtuigd is dat
het waar is. De maxime van de relatie stelt dat de bijdrage relevant moet zíjn
en onder de categorie van de stijl valt de maxime: wees duidelijk.

Ofschoon we ons misschien over de formulering en de volledigheid van
de maximes vragen kunnen stellen, gaat het hier om universele communicatie-
voorwaarden, waaraan voldaan moet zijn, wil er sprake zijn van succesvolle
talige communicatie. Immers ook de schending van een of ineer maximes is veel-
zeggend en maakt een conversationele pragmatische implicatie mogelijk. Wanneer
een spreker op een zodanige wijze een bepaalde maxime schendt, dat het de
hoorder wel duidelijk móét zijn, terwijl de hoorder anderzijds geen reden
heeft om aan te nemen dat de spreker de bereidheid tot coSperatie heeft opge-
zegd, dan moet de hoorder dus veronderstellen dat iets anders wordt geïmpli-
ceerd. Grice geeft het voorbeeld van een docent, die in een aanbevelingsbrief
over zijn leerling die gesolliciteerd heeft naar een baan aan de universiteit,
schrijft: "L.S., X spreekt keurig Nederlands en was altijd op tijd. Met de
meeste hoogachting, A". Uit het feit dat A het maxime van de kwantiteit
schendt en toch niet onbereidwillig is om mee te werken, mogen we afleiden dat
de leerling naar het oordeel van A niet geschikt is voor de baan. Hierbij is
het belangrijk in het oog te houden, dat de conversationele pragmatische
implicatie géén deel uitmaakt van de betekenis van de uitdrukking, waardoor de
implicatie wordt gedragen. Het is geen deel van de betekenis van "X spreekt
keurig Nederlands en was altijd op tijd", dat X ongeschikt is voor een baan
aan de universiteit. Als zodanig wordt de waarheid van wat conversationeel
geïmpliceerd is, ook niet gedragen door de waarheid van wat gezegd wordt. Wat
gezegd is, kan heel goed waar zijn, terwijl datgene wat wordt geimpliceerd,

onwaar is.
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Hoofdstuk 3: Universele Pragmatiek

De moeilijkheden waar ik nu voor sta zijn groot. Habermas' werk is
niet alleen begrippelijk onnauwkeurig, maar ook in hoge mate complex. Daarom
is het nagenoeg onmogelijk slechts één aspect uit dit werk te lichten en daar
een aparte beschouwing aan te wijden. Daarom zal ik ook aandacht schenken aan
de antropologische vooronderstellingen, die achter Habermas' taaltheoretische
speculaties liggen. Voorts is de manier, waarop Habermas de verhouding van de
taal tot de zogenaamde externe natuur denkt, erg belangrijk. De consensustheo-
rie van de waarheid is dus essentiëel bij een bespreking van wat tegenwoordig
de theorie van het communicatieve handelen heet (1).

Ofschoon ik van mening ben dat er geen fundamenteel onderscheid be-
staat tussen de oude en de nieuwe Habermas, zal ik vooral historisch te werk
gaan. Ik zal in eerste instantie aandacht schenken aan twee onderscheidingen
die Habermas sinds 1970 maakt: het onderscheid reflectie-reconstructie en het
onderscheid communicatief handelen-diskussie. Daarna zal ik Habermas' eerste
analyse van de communicatieve competentie weergeven zoals die te vinden is in
het artikel 'Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen
Kompetenz' (2). De vele vragen en opmerkingen, die naar aanleiding van dit
artikel gesteld kunnen worden, resulteren in een aparte paragraaf over waar-
heid, consensus en ideale spreeksituatie (3). Gewapend met de antropologische
inzichten, die we in deze paragraaf op het spoor komen, gaan we vervolgens
naar het centrale artikel "Was heisst Universalpragmatik?" (4). Daarna zal ik
een aantal teksten behandelen, die ná UP verschenen zijn. Daarbij reken ik ook
TKH. Ten aanzien van onderhavige problematiek wordt in dit laatste boek weinig
nieuws toegevoegd, al staan er enkele formuleringen in, die onze hypothese
omtrent de bij Habermas onderliggende gedachten bevestigen. Mijn slotopmerkin-
gen zullen op deze gedachten, die vooral het statuut van de mens betreffen,
geconcentreerd zijn.

1. Twee nieuwe onderscheidingen.

In 'Der Universalit~tsanspruch der Hermeneutik' waren we voor het
eerst het begrip 'reconstructie' tegengekomen. In mijn bespreking van dit
artikel heb ik er niet veel aandacht aan geschonken. Nu kom ik erop terug. Dit
begrip gaat een rol van betekenis spelen.

Daartoe recapituleer ik de gang van de argumentatie. Tegen de volgens
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Habermas centrale stelling van de hermeneutiek dat elk betekenisverstaan
contextafhankelijk is en de natuurlijke taal als laatste metataal niet over-
stegen kan worden, brengt Habermas in dat er misschien een theorie te formule-
ren is die een methodisch, context-onafhankelijk betekenisverstaan mogelijk
maakt. Daarmee zouden we in staat zijn zelfs de illusies, die de natuurlijke
taal ons voorspiegelt (dit zijn de systematische verstoringen van de communi-
catie), te doorschouwen. De theorie die ons hiertoe in staat zou moeten stel-
len, kan niet putten uit de kracht van de reflectie, omdat de reflectie zelf
gebonden blijft aan de natuurlijke taal. Het moet dus gaan om een theorie over
de natuurlijke talen, die de ontologische en kentheoretische voorrang van de
natuurlijke taal zelf doorbreekt. Alleen zo'n theorie kan op het spoor komen
van systematische verstoringen van de communicatie, omdat haar uitgangspunt
niet de omgangstaal is, maar een algemene reconstructie van de omgangstaal.
Zo'n algemene theorie van de omgangstaal zou tevens de norm zijn voor het
beoordelen van de omgangstaal en zou de universaliteitsaanspraak van de herme-
neutiek terugwijzen. De richting, waarin Habermas zo'n theorie zoekt, is de
rationele reconstructie van het regelsysteem dat aan de algemene taalcompeten-
tie ten grondslag ligt (5). Deze theorie van de communicatieve competentie is
in staat de systematische verstoringen op te sporen, die het gevolg zijn van
het binnendringen van 'arbeid' en 'macht' in de taal. Het behoort namelijk
volgens Habermas - en dit zal blijken zijn centrale stelling te zijn en te
blijven - tot het wezen van de taal op overeenstemming gericht te zijn en op
een machtsvrije uitwisseling van communicatieve acten.

In hoofdstuk 1 heb ik Habermas' overgang naar zo'n theorie van de
communicatieve competentie geinterpreteerd als een poging het onderscheid
tussen arbeid en interactie te sauveren en als een poging om de verlichtings-
filosofie te beschermen tegen de aanvallen van het eindigheidsdenken van
Gadamer. Stelt men zich op het standpunt van de universaliteit van de herme-
neutiek, dan staat geen enkele ervaring meer los van de taalgemeenschap en dan
bestaat er ook geen reden meer om te beweren dat het wezen van de taal machts-
vrij zou zijn of dienen te zijn (6). Daarom gaat het er op dit moment om te
onderzoeken of de aangekondigde theorie van de communicatieve competentie
werkelijk iets níeuws brengt, of dat men voor het begrijpen van deze theorie
kan volstaan met het relatief eenvoudige onaerscheid tussen arbeid en interac-
tie.

Vanuit dit gezichtspunt is het daarom opmerkelijk dat Habermas bij het
formuleren van de methode, waarmee hij tot zo'n theorie van de communicatieve
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competentie wil komen - in het nieuwe nawoord bij de heruitgave van 'Erkennt-
nis und Interesse' en in de nieuwe inleiding bij 'Theorie und Praxis' (7) -,
met een zekere onbevangenheid de conclusies bevestigt, die ik uit het moeilij-
ke artikel 'Der Universalit~tsanspruch' meende te kunnen afleiden. Zo vertelt
Habermas ons dat de structuur van de systematisch verstoorde communicatie
gefundeerd is in de structuur van de ongestoorde communicatie. Tot en met in
het nieuwe boek TKH zal Habermas volhouden dat in iedere act van het spreken
het telos van de overeenstemming woont (TP, 24). Het vermogen om te kunnen
onderscheiden tussen een redelijke consensus, die uit zo'n overeenstemming
voortvloeit, en een onware, afgedwongen consensus, is ons aangeboren.

De methode die Habermas wil gebruiken om tot zijn theorie van de
communicatieve competentie te komen, is niet de reflectie, maar de zogenaamde
rationele reconstructie. Want de regelsystemen die we beheersen als we deelne-
men aan cognities, handelingen en discussies, zijn rationeel reconstrueerbaar
zonder een beroep te doen op de kracht van de reflectie. In tegenstelling tot
de reflectie wil een rationele reconstructie niet de ideologische determinan-
ten van een bepaald vormingsproces aan het licht brengen, maar de anonieme
regelsystemen, die een intuitief weten expliciteren. Het traditionele woord
'reflectie' dekt beide soorten onderzoek, zowel een reconstructie van moge-
lijkheidsvoorwaarden van competentíes als de reflectie op onbewuste, ideolo-
gische inperkingen (EI, 411). De eerste vorm van 'reflectie' heet sinds Kant
een onderzoek naar de transcendentale mogelijkheidsvoorwaarden. Tegenwoordig
kent dit type onderzoek ook de vorm van een reconstructie van productieregels
(generatieve linguistiek) en cognitíeve schemata. Het tweede type 'reflectie'
behelst sinds Hegel de kritische opheffing van ideologische (zelf-)inperkingen
door middel van een bewustwordingsproces. Daarom richt de reflectie als kri-
tiek zich op een zekere 'schijnvoorwerpelijkheid', terwijl de reflectie als
reconstructie zich richt op 'voorwerpen' als zinnen en handelingen, waarvan
het die voorwerpen producerende subject zích bewust is. Kritiek heeft dan ook
altijd betrekkíng op de ideologische versperringen van een bepaald, particu-
lier ontwikkelingsproces, terwijl de rationele reconstructie zich rícht op de
anonieme regelsystemen, die alle subjecten volgen. Daarom ook heeft de recon-
structie in tegenstelling tot de kritiek geen onmiddellijke praktische gevol-
gen, omdat het slechts een intuïtieve know-how in de vorm van regels explici-
teert (in een know-that).

Toch zijn reconstructíes belangrijk. Want een universele pragmatiek,
die de mogelijkheidsvoorwaarden van een talige overeenstemming formuleert,
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vormt het fundament voor een verklaring van de systematisch verstoorde commu-
nicatie (EI, 414). Daarmee zijn we een wezenlijke stap verder. We weten wat
een universele pragmatiek is. Het is een rationele reconstructie van de compe-
tentie van tot communicatie bekwame sprekers, die ons duidelijk maakt, waarom
een systematisch verstoorde communicatie als een afgeleide vorm van communica-
tie moet worden beschouwd. Daarmee doet de universele pragmatiek, wat Wittgen-
stein en anderen hebben nagelaten: het geven van een logische analyse van de
competentie, die aan het taalgebruik ten grondslag ligt (EI, 371). Tevens
fungeert deze logische analyse als hét argument om de universaliteitsaanspraak
van de hermeneutiek, die de afwezigheid van een absoluut criterium om tussen
een ware en een onware consensus te onderscheiden impliceerde, af te wijzen.
Deze logische analyse wordt de norm, aan de hand waarvan de waarheid van de
consensus kan worden bepaald.

Het feit dat het begrip reflectie nu in de schaduw komt te staan van
het begrip reconstructie, heeft ook gevolgen voor de antropologisch gefundeer-
de onderscheiding van de wetenschappen volgens de begrippen arbeid, interactie
en reflektie. Door een té enge antropologische fundering was het wetenschaps-
theoretische onderscheid tussen de op interactie berustende én de op reflectie
berustende wetenschappen onduidelijk gebleven. Daarnaast leek zo'n antropolo-
gische fundering de objectiviteit van de wetenschappen te bedreigen, omdat de
objectiviteit gereduceerd werd tot een antropologie van de kennisbelangen. Ook
in discussie met Gadamer was het onderscheid tussen interactie en reflectie
niet altijd geheel duidelijk. Door middel van de rationele reconstructie poogt
Habermas zich van een al te enge antropologische fundering en onderscheiding
van de wetenschappen te ontdoen. Hierop kunnen we nu niet uitgebreid ingaan .

Het tweede belangrijke onderscheid dat Habermas invoert, is dat tussen
communicatief handelen en discussie (8). Het communicatíef handelen verwijst
naar de alledaagse werkelijkheid van de sociale interactie, waarin informatie
wordt uítgewisseld zonder dat de legitimiteit van de informatie in vraag wordt
gesteld. De discussie daarentegen is "die vorm van communicatie, waarin de
deelnemers geen informatie meer uitwisselen of handelen, noch ervaringen
opdoen, maar argumenten zoeken en rechtvaardigingen geven" (TP, 25). Met
behulp van dit onderscheid hoopt Habermas de wetenschappen nog steeds te
kunnen begrijpen vanuit het kennisleidende beginsel, maar tegelijk de eigetr
heid van de wetenschappen te hebben geadstrueerd. Binnen de universele pragma-
tiek speelt dit onderscheid een belangrijke rol. Vandaar dat ik op dit moment
van een nadere bepaling van dit onderscheid af zal zien.
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2. Naar een theorie van de communicatieve competentie.

In de eerste systematische behandeling van zijn taaltheorie: 'Vorbe-
reitende Bemerkungen' is een van de centrale stellingen van Habermas de vol-
gende: het door Chomsky gemaakte onderscheid tussen taalcompetentie en het
voltrekken daarvan (performance) suggereert dat slechts de capaciteit om
grammaticaal welgevormde zinnen te produceren op logische wijze geanalyseerd
kan worden. Habermas is het daar niet mee eens. Daartoe formuleert hij het
onderscheid tussen zinnen (Sátze), de linguistische eenheden, en uitingen
(Ausserungen), de gesitueerde zinnen. Nu is het weliswaar zo dat de situaties
van het discours (- 'Rede'), d.w.z. situaties waarin een reeks van uitingen
voorkomt, natuurlijk óók bepaald worden door buiten-talige variabelen, die men
in een empirische pragmatiek moet onderzoeken. Maar, zo stelt Habermas, elke
situatie van het discours bevat ook bestanddelen, die eenzelfde algemeenheid
hebben als de regels, die we bij de grammaticaal competente sprekers postule-
ren. Het is de opgave van een universele pragmatiek (i.t.t. een empirische
pragmatiek) of van een theorie van de communicatieve competentie (i.t.t. een
theorie van de grammaticale competentie) om het regelsysteem te reconstrueren,
dat ons in staat stelt de algemene structuren van het discours te produceren
(VB, 102). Anders geformuleerd: Habermas meent dat het gebruik van zinnen in
uitingen niet alleen voor e?n empirische, maar ook voor een logische analyse
toegankelijk is (UP, 180). Daarmee wordt de universele pragmatiek bepaald als
de beschrijving van het regelsysteem, dat - complementair aan het regelsysteem
dat competente sprekers in staat stelt grammaticaal welgevormde zinnen te
produceren- diezelfde sprekers in staat stelt deze zinnen in uitingen om te
zetten. De transformatie van 'Sprache' (language) naar 'Rede' (speech) heeft
volgens Habermas universele kenmerken en kan in een regelsysteem worden be-
schreven. Naast een linguïstische competentie bestaat er dus zoiets als een
communicatieve competentie (9).

Door middel van bestudering van de elementaire eenheden van het dis-
cours (- Rede), de taalhandelingen, kunnen we de algemene voorwaarden vinden
van de situering van zinnen. Deze algemene voorwaarden zijn de strukturen van
de situatie van het discours en worden pragmatische universalia genoemd. Deze
universalia stellen sprekers en hoorders in staat de transformatie van zinnen
in uitingen te voltrekken (VB, 103). Een van de belangrijkste kenmerken van de
eenheden van het discours noemt Habermas hun eigenaardige struktuur, want "ein



62

Sprechakt ist námlich aus einem performativen Satz und einem davon abh~ngigen
Satz propositionalen Gehalts zusammengesetzt" (VB, 104) (10). Deze dubbele
structuur is universeel (UP, 224) en daarom bevat een taalhandeling een domi-
nante zin, die de modus van de communicatie aangeeft, en een afhankelijke zin,
die gebruikt wordt om over standen van zaken te communiceren. Dit impliceert -
en ik kom daar nog uitgebreid op terug - dat er in de communicatie steeds
tegelijkertijd op het niveau van de intersubjectiviteit en op het niveau van
de standen van zaken wordt gecommuniceerd (VB, 105). Op grond van op deze
wijze geconstrueerde taalhandelingen komt Habermas tot de volgende pragmati-
sche universalia: persoonlijke voornaamwoorden, woorden die een gesprek kunnen
openen, deiktische uitdrukkingen, intentionele werkwoorden en performatieve
werkwoorden. Van deze dialoog-constituerende universalia is de klasse van de
performatieve werkwoorden het belangrijkst.

Habermas probeert vervolgens een systematisering en een universeel
geldige klassificatie op te stellen. Daartoe stelt hij zich op het standpunt
van Searle, die het slagen van een taalhandeling interpreteerde als het vol-
daan hebben aan bepaaide constituerende regels: de voorbereidende regel (11),
de regel van de propositionele inhoud, de oprechtheidsregel en de essentiële
regel. Aan deze regels, die bepalend zíjn voor de interne structuur van een
geslaagde taalhandeling, meent Habermas de criteria te kunnen ontlenen om de
verschillende soorten taalhandelingen in een taxonomie onder te brengen.
Daarmee kent hij aan de analytische onderscheidingen binnen de taalhandeling
ontologische draagwijdte toe, aangezien de afbakening van de categorieën van
de taalhandelingen ten opzichte van elkaar een afbakening én een hypostasering
van de werkelijkheid met zich meebrengt. Daarmee is zijn uitgangspunt voor een
taxonomie totaal verschillend van dat van Searle, die de regels voor het al
dan niet geslaagd-zijn van taalhandelingen niet óók voor een taxonomie van
diezelfde taalhandelingen bruikbaar achtte. Voor zo'n taxonomie hanteerde hij
een aantal empirische criteria, zoals de verschillen in doelstellingen van de
handelingen, in de verhouding woord-werkelijkheid en in de uitgedrukte psycho-
logische toestanden.

Aan de voorbereidende regel(s) laat Habermas de eerste klasse van
taalhandelingen, de communicativa, beantwoorden, die de pragmatische betekenis
van het discours uitspreken (zeggen, vragen, instemmen). Hier gaat het om
taalhandelingen, die duidelijk maken dat we met verstaanbare, tot een ge-
sprekssituatie behorende uitingen te doen hebben. De tweede klasse beantwoordt
aan de regel van de propositionele ínhoud en wordt de klasse der constativa
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genoemd, die "dazu dient, den Sinn der kognitiven Verwendung von S~tzen auszu-
drucken. Sie expliziert den Sinn von Aussagen qua Aussagen" (VB, 111). In deze
formulering zit iets vreemds. Het lijkt namelijk vreemd dat op het niveau van
het discours en van de taalhandelingen nog sprake is van zinnen (Sátze). We
zijn hier immers op het niveau van uitingen (Ausserungen). Naast het feit dat
begrippelijke zuiverheid niet een van Habermas' grootste deugden is, lijkt ook
een structurele reden aanwezig te zijn die hem motiveert om naast het algemene
begrip 'Ausserung' ook nog het begrip 'Aussage' (en later ook 'Ausdruck' en
'Mitteilung') te gebruiken en in de nabijheid van het begrip 'Aussage' het
begrip 'Satz' te handhaven. Zoals ook later zal blijken, heeft Habermas het
idee dat het performatieve gedeelte van een taalhandeling geen rol van beteke-
nis speelt bij het gebruik van de taal voor cognitieve doeleinden. Ik kom hier
uitvoerig op terug. In de constatieve taalhandeling doet men aanspraak op
waarheid (beweren, meedelen, verzekeren).

De derde groep taalhandelingen noemt Habermas representativa. Zij zijn
gekoppeld aan de oprechtheidsregel en dienen ertoe de intenties, instellingen
en gevoelens van de spreker voor de hoorder uit te drukken. Een taalhandeling,
die tot de representativa behoort, noemt Habermas 'Ausdruck' (menen, hopen,
geloven). De vierde klasse van taalhandelingen worden de regulativa genoemd.
Zij vervullen de 'Mitteilungs'-funktie en bestaan in de explicitatie van de
verhouding tussen spreker en hoorder. Zij hebben betrekking op de essentiële
regel, waaraan men moet voldoen als men een geslaagde taalhandeling wil vol-
trekken.

Habermas rekent de klasse van institutionele taalhandelingen niet tot
de pragmatische universalia. Juist omdat dit type uiting Austin op het hande-
lingskarakter van de taal attent maakte, wekt dit bevreemding. Temeer daar de
redenen onduidelijk zijn. Habermas stelt dat deze taalhandelingen andere
instituties veronderstellen en van een, meestal niet-geverbaliseerde, taalhan-
deling afhankelijk is. Afgezien van het feit, dat een niet verbale taalhande-
ling een contradictio in terminis is, geldt het niet alleen voor institutio-
neel gebonden taalhandelingen, dat ze afhankelijk zijn van een eerdere taal-
handeling. Ook in UP worden de redenen voor de exclusie van deze groep van
taalhandelingen niet gegeven. Wél kunnen we vermoeden, waarom de institutione-
le taalhandeling wordt uitgesloten. Immers deze taalhandelingen vinden binnen
een hiërarchische context plaats, waarvoor een zekere assymmetrische verdeling
van de mogelijkheid taalhandelingen te kiezen èn uit te spreken, constitutief
is. In institutionele taalhandelingen worden dus geen aanspraken op geldigheid
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gedaan, maar aanspraken op macht. Daarom horen deze taalhandelingen niet tot
het wezen van de taal. Het wezen van de taal is immers machtsvrij.

De uitsluiting van de institutionele taalhandelingen levert ons het
volgende resultaat op. De taalhandelingen stellen ons in staat de drie funda-
mentele onderscheidingen te maken, die voor het deelnemen aan de communicatie
noodzakelijk zijn, waarbij de constativa het onderscheid zijn en schijn, de
representativa het onderscheid wezen en verschijning en de regulativa het
onderscheid zijn en behoren garanderen. Dit attendeert ons op de vreemde
plaats van de eerste klasse van de taalhandelingen, de communicativa. In UP is
deze klasse geheel verdwenen. Mijns inziens is hier iets structureels aan de
hand. De eerste klasse is niet gelijkwaardig aan de overige drie klassen (zíe
bijv. VB, 115). Aan de eis van de eerste klasse, de verstaanbaarheid, moeten
alle tot de andere drie klassen behorende taalhandelingen voldoen om echte
taalhandelingen te zijn. De in UP zogenaamde aanspraak op verstaanbaarheid is
een universele aanspraak, die functioneert als een mogelijkheidsvoorwaarde van
de andere geldigheidsaanspraken (zie ook: W, 222). Met deze 'communicativa'
correpondeert dan ook geen werkelijkheidsdomein. De verstaanbaarheid maakt het
eerst mogelijk dat dingen uit de externe natuur, uit de normativiteit en uit
de interne natuur bespreekbaar zijn. Het aanspraak maken op verstaanbaarheid
moet mijns inziens dan ook begrepen worden als het de ander duidelijk (probe-
ren te) maken dat hij hier met een grammatícaal welgevormde zin met een be-
paalde referentie en predicering te maken heeft.

De drie overige taalhandelingsklassen tenslotte maken het centrale
onderscheid mogelijk tussen een ware en een onware consensus (VB, 114). Want
het behoort tot het wezen van het discours dat sprekers en hoorders het eens
worden, d.w.z. dat een werkelijke overeenstemming ('Verst~ndigung') wordt
bereikt. Een wijsgerige verantwoording van deze centrale stelling, die ook in
TKH gehandhaafd zal blijven, wordt nergens gegeven. Dat taalhandelingen het
fundamentele onderscheid tussen een ware en een onware consensus mogelijk
maken, betekent volgens Habermas overigens niet dat elke talige interactie ook
expliciet op overeenstemming gericht zou zijn. Pas in discussies wordt de
gerichtheid van de talige uiting op overeenstemming expliciet gethematiseerd.
Vandaar ook het onderscheid tussen communicatief handelen en discussie. Binnen
de discussie worden de aanspraken op geldigheid, waarvan men op het niveau van
het communicatief handelen veronderstelt dat ze terecht worden gedaan, kri-
tisch getoetst (VB, 115). Hierbij moet worden aangetekend dat Habermas niet
beargumenteert dat deze twee vormen van communicatie de enige zijn, noch dat
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ze precies kur.nen worden afgebakend (12). Ik kom hier nog op terug.
Het communicatief handelen speelt zich volgens Habermas af binnen de

ruimte, waarin de aanspraken van de constatieve taalhandelingen (waarheid),
van de representatieve taalhandelingen (waarachtigheid) en van de regulatieve
taalhandelingen (juistheid) voor geldig worden gehouden. Wanneer één van de
geldigheidsaanspraken ter discussie wordt gesteld, kan men de communicatie
afbreken of inen kan overgaan naar de tweede vorm van communicatie, de discus-
sie (13), die gekenmerkt wordt door een opschorting van de noodzaak om te
handelen en een opschorting van alle aanspraken op geldigheid (VB, 117).

Fundamentele reden voor het bovengenoemde onderscheid is volgens
Habermas het feit, dat we in onze omgang met subjecten niet te maken hebben
met manipuleerbare voorwerpen, maar met 'zijnden', die we toerekeningsvatbaar-
heid toeschrijven. Ons talig handelen met anderen wordt daarom begeleid door
de vooronderstelling dat zowel de spreker als degene die antwoordt, in staat
is gronden aan te geven, die zijn handelen verklaren. Deze intuitieve vooron-
derstelling dat de normen, die subjecten volgen, intentioneel gevolgd worden
en als gerechtvaardigd worden beschouwd, is vaak niet in overeenstemming met
de werkelijke gang van zaken in de communicatie. Daarom is er ook niet, zoals
Gadamer meent, in het gesprek sprake van een ons dragende, feitelíjke, maar
van een tegenfeitelijke overeenstemming (UH 100, VB, 119-120). Ofschoon vele
(al dan niet talige) handelingen niet gebaseerd zijn op intentioneel gevolgde
normen, van wier legitimiteit de actor ten volle overtuigd is, toch moeten we
noodzakelijkerwijs deze idealiseringen van de wederzijdse toerekeningsvatbaar-
heid maken, omdat anders de humaniteit van de intermenselijke omgang verloren
zou gaan (VB, 120).

Daarmee zijn we bij een belangrijke thematiek van Habermas terecht
gekomen. Het lijkt de rode draad van zijn filosofie te zijn, dat, ten einde de
humaniteit van de intermenselijke omgang te redden, de wijze waarop mensen met
elkaar omgaan, rigoreus gescheiden moet zijn van de wijze waarop de mens met
de (externe) natuur omgaat (14). Daarom moet de menselijke interactie van een
totaal andere orde zijn dan de manipulatieve verhouding mens-natuur Daarom
moet in plaats van de gerichtheid op beheersing en macht, die typerend is voor
de houding van de mens ten opzichte van de natuur, de intermenselijke verhou-
ding gekarakteriseerd zijn door de wil tot overeenstemming en door afwezig-
heid van macht. Dit is mijn inziens het fundamentele uitgangspunt van Haber-
mas' filosofie. De stelling dat het discours zonder macht zou dienen te zijn
en dat zo'n machtsvrij discours het wezen van het discours zou zijn, is het
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uiteindelijk uitgangspunt van Habermas' taalfilosofische beschouwingen. Het is
zijn overtuiging dat zijn begrip van de taalfilosofie en zijn taxonomie van de
taalhandelingen ons in staat stelt een ontwerp van de ideale spreeksituatie te
maken (VB 122). Daarmee is de speculatieve stelling, dat taal op overeenstem-
ming uit zou zijn, het uiteindelijke criterium om de taxonomie op te stellen
en spelen argumenten van empirische aard een ondergeschikte rol: "Wenn wir nun
die Sprechakte in der vorgeschlagene Weise als Kommunikativa, Konstativa,
Repr~sentativa und Regulativa ordnen, zeigt sich, dass Sie und genau Sie die
zureichenden Konstruktionsmittel fur den Entwurf der idealen Sprechsituation
sind" (VB, 122).

3. Waarheid, consensus en ideale spreeksituatie.

Een nauwkeurige lezer van VB weet dat de boven voorgestelde verklaring
nadere aanvulling behoeft. Immers deze interpretatie stelt dat de normen, die
subjecten bij hun handelen volgen, voor een rationele (praktische) discussie
toegankelijk zijn. Nu volgt dit in zekere zin vanzelfsprekend uit het feit dat
het communicatief, door normen geleid handelen onderscheiden moet zijn van het
handelen dat op de externe natuur gericht is. Maar de zaak wordt gecompliceer-
der omdat ook de verhouding van de mens tot de externe natuur en tot zijn
eigen psychische natuur in taal wordt uitgedrukt (15). Vooral de verhouding
van de taal tot de externe natuur heeft Habermas de nodige moeilijkheden
opgeleverd. Immers, als de verhouding mens-natuur wezenlijk monologisch zou
zijn en de intermenselijke verhouding wezenlijk een dialoog, dan is het 'na-
tuurlijk object' van de taal de sfeer van de intermenselijke betrekkingen. In
het artikel 'Der Universalit~tsanspruch' zijn we al op dit probleem gestoten.
In dit artikel definiëerde hij de taak van de hermeneutiek als het vertalen
van het (monologische) technische weten in de context van de levenswereld.

Wanneer Habermas zich nu wederom voor het feit gesteld ziet, dat de
verhouding mens-natuur en daarmee de arbeidende dimensie van het menselijke
bestaan een belangrijk onderdeel van het discours is, dan dreigt de exclusivi-
teitsrelatie tussen de taal en de sfeer van de interactie verstoord te worden.
We lijken terug te komen bij het adagium van Gadamer: "im Spiegel der Sprache
reflectiert sich vielmehr alles, was ist'' (16). Om hieraan te ontsnappen
introduceert Habermas het onderscheid tussen de objectiviteit van de ervaring
en de waarheid van uitspraken. Op deze wijze hoopt Habermas enerzijds vast te
houden aan de onmiddellijke, niet-talig bemiddelde verhouding van de mens tot
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de natuur en aan het feit, dat het fenomeen van de taal primair betrekking
heeft op de sfeer van de interactie, terwijl hij anderzijds zo duidelijk hoopt
te maken dat de verhouding van de mens tot de natuur toch een belangrijk
object van de taal vormt. De problemen, die Habermas moet overwinnen om dit
doel te bereiken, zijn groot. Té groot naar mijn oordeel. Hij moet namelijk
niet alleen een adequate consensustheorie van de waarheid ontwerpen, maar ook
plausibel maken hoe datgene wat in de ervaring wordt opgedaan in een uitspraak
lcan worden weergegeven en omgekeerd, wat het voor de werkelijkheid impliceert
dat een uitspraak waar is.

Met het bovengenoemde onderscheid van de objectiviteit van de ervaring
en de waarheid van uitspraken hangt volgens Habermas het onderscheid samen
tussen de voorwerpen van onze ervaring en de beweringen, die we doen (W, 215).
Hij stelt dat een feit datgene is wat we met recht kunnen beweren. Daartegen-
over staan de voorwerpen, die in de wereld zijn en waarvan feitelijkheden
worden beweerd. Het onderscheid tussen voorwerpen en feiten is volgens Haber-
mas fundamenteel. Voorwerpen behoren tot het domein van de externe natuur en
feiten behoren tot het discours, want feiten komen alleen als feiten ter
sprake in het domein van de communicatie binnen een taalhandeling met de
aanspraak op waarheid (W, 217). Het feit dat waarheid radicaal toebehoort aan
de orde van het discours, impliceert dat Habermas een aan de waarheid vooraf-
gaande ervaring, die de mens toegang geeft tot de werkelijkheid, voor aanwezig
houdt (17). Deze niet-talig bemiddelde toegang moet begrepen worden in een
theorie van de object-constitutie van de ervaring, die radicaal gescheiden is
van een theorie van de waarheid. Een ervaring kan niet onwaar zijn, omdat een
ervaring geen aanspraak doet op waarheid, maar op objectiviteit (W, 233)
Wanneer we ons vergist hebben, was het niet déze waarneming, die we maakten
maar een andere (EI, 387, W, 223). Niet de waarneming van een ander kan mijn
waarneming corrigeren, maar het feit dat mijn op die waarneming gebaseerde
handelin~ faalt. Ook bij de zintuigelijke ?ekerheid, die in de geschiedenis
van de kentheorie vaak in verband is gebracht met de waarheid, wordt de gel-
digheidsaanspraak op waarheid niet gesteld: wanneer ik iets zie, ruik of hoor,
doe ik geen geldigheidsaanspraak, maar alleen wanneer ik het waargenomene in
een bewering uitdruk (W, 225). Daarom betoogt Habermas dat 'waarheid' tot de
wereld van de gedachten en niet tot de wereïd van de waarnemingen behoort. De
op zich niet onjuiste intuitie dat het begrip 'waarheid' zelf een talig sta-
tuut heeft, leidt bij Habermas tot de conclusie dat de waarheid dan ook radi-
caal tot de orde van het díscours behoort. 'Waarheid' is een geldigheidsaan-
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spraak, die niet meer ingelost kan worden door een beroep te doen op de werke-
lijkheid. Het mag dan waar zijn, dat feiten het bestaan van objecten veronder-
stellen (W, 215), maar het aanspraak doen op de waarheid van een feit is niet
equivalent met de stelling, dat het bedoelde object bestaat. De propositionele
inhoud van de taalhandeling is waar als ze argumentatief kan worden verant-
woord. Omdat de waarheid volgens Habermas uiteindelijk niet bepaald kan worden
door de werkelijkheid (W, 218), ook al veronderstellen we in het communicatie-
ve handelen dat constatieve taalhandelingen standen van zaken in de werke-
lijkheid weergeven, moeten we breken met alle ontologische waarheidstheorieën,
die een onproblematische correspondentie aannemen tussen uitspraken en werke-
lijkheid (VB, 123-4) en overgaan naar een consensustheorie van de waarheid. De
enige manier om geproblematiseerde geldigheidsaanspraken te toetsen, is de
discussie. Daarom hangt de consensustheorie van de waarheid noodzakelijk samen
met de overtuiging, dat de mogelijkheid van een rationele discussie over
waarheidsaanpraken in de vorm van een ideale spreeksituatie bestaat: "Die
Erfahrung mit Gegenst~nde in der Welt ist selber ein Prozess, der in der Welt
stattfindet. ........ Tatsachen hingegen sind keine Vorkommisse; Die Wahrheit
von Propositionen best~tigt sich deshalb auch nicht an Prozessen, die in der
Welt stattfinden, sondern am argumentativ erzielten Konsensus" (EI, 388).

De fundamentele vraag komt dan op naar de verhouding van voorwerp en
feit. Hoe denkt Habermas de relatie tussen woord en werkelijkheid? Op welke
wijze kan er sprake van zijn dat een feit een voorwerp weergeeft? En hoe heeft
het waar-zijn van een feit gevolgen voor de wereld van de voorwerpen? Aan een
al te radicale scheiding tusen feit en voorwerp probeert Habermas soms te
ontsnappen. Hij claimt daarom bij elementaire waarnemingszinnen een nauwe
verwantschap tussen de objectiviteit van de ervaring en de waarheid van de
propositie (zoals bijvoorbeeld in de uitspraak: deze bal is rood) (EI, 389).
Maar onmiddellijk ontkent hij weer de waarde van deze vorm van referentie.
Immers: de paradigmata van de kennis zijn niet waarnemingen of singuliere
uitspraken, maar algemene, negatieve en modale uitspraken. Deze brengen het
specifieke van de kennis tot uitdrukking: de begrippelijke organisatie van het
ervaringsmateriaal (W, 233). En Habermas heeft natuurlijk gelijk, als hij
stelt dat men pas van kennis kan spreken als het ervaringsmateriaal begrippe-
lijk is geordend. Maar het is vreemd, wanneer hij dan opmerkt dat elementaire
waarnemingszinnen ("deze bal is rood") niet het specifieke van de kennis tot
uitdrukking brengen, namelijk de begrippelijke organisatie van het ervarings-
materiaal (W, 233). Want bij een waarnemingsoordeel drukt men niet onmiddel-
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lijk een waarneming uit, maar brengt men haar onder een begrip. Met het scher-
pe onderscheid tussen ervaring en waarheid lijkt Habermas enerzijds de erva-
ring te reduceren tot dat wat Kant de affectie van de zintuígen noemt. Maar
dan ligt de ervaring vóór iedere begrippelijke interpretatie en dus ook vóór
iedere objectiviteit. Anderzijds wil Habermas de ervaring juist objectiviteit
toekennen. Aan dit dilemma meent Habermas te ontsnappen door een transcenden-
taal-filosofische constitutietheorie van de ervaring op te stellen, die de
voorwaarden van de objectiviteit van de ervaring verklaard en die verschilt
van een waarheidstheorie, waarbinnen de voorwaarden van de argumentatie worden
vermeld ( EI. 389, W, 233). Het apriori van de ervaring zou gescheiden zijn van
het apriori van de argumentatie ( EI, 392).

Volgens K.H. Ilting is ook deze poging, door middel van een constitu-
tietheorie van de ervaring die taalonafhankelijk zou zijn, de objectivíteit
van de ervaring te scheiden van de waarheid van uitspraken onvoldoende. Want
zo'n constitutietheorie beschrijft slechts de categorialiteit van de mogelijke
ervaring, maar nog steeds niet de objectiviteít: "De objectivteit, waarop we
daarbij ( bij vóórwetenschappelijke waarnemingen en ervaringen) voor onze
ervaring aanspraak maken, wordt niet voldoende verklaard doordat de transcen-
dentale voorwaarden voor zakelijke waarneming worden opgehelderd. Deze objec-
tiviteit is eerst dan verklaard, wanneer een waarneming als concrete waarne-
ming van een concreet begrippelijk bepaald voorwerp wordt begrepen". Als men
evenwel zou stellen dat een ervaring pas objectief is als zij categoriaal én
begrippelijk gestruktureerd is, dan zou de objectiviteit van de ervaring
voldoende voorwaarde zijn voor de waarheid van de daarbij passende uitspraak
( 18). Dat is een consequentie, die Habermas kost wat kost wil vermijden, omdat
dit alle basis zou ontnemen aan zijn stelling, dat de mens een niet-talig
bemiddelde toegang tot de natuur zou hebben. Dat zou weer tot gevolg hebben
dat het fundamentele onderscheid tussen arbeid en interactie zou komen te
vervallen. Daarom moet Habermas, uiteindelijk nog steeds om de algemene stel-
ling van Gadamer te kunnen afwijzen, volhouden dat de orde van het begrip en
van de taal niet constitutief is voor de waarneming ( van de externe natuur).
We zien hier hoe dominant het dualisme van arbeid en interactie is.

Een zó strak onderscheid tussen constitutietheorie van de ervaring en
waarheidstheorie van de uitspraak levert aar. twee kanten problemen op. Men kan
immers de vraag stellen hoe voorwerpen van de ervaring getransformeerd worden
tot feiten van het discours. Deze problemen zijn bijv. aanwezig in de weten-
schapsfilosofische vraag naar het statuut van de data bij de opheldering van



70

wetenschappelijke aanspraken op waarheid. Ofschoon het beweren van een feit
niet het bestaan van een ervaring impliceert, kan men volgens Habermas toch
een beroep doen op 'struktuur-analoge ervaringen als data' (EI, 388). De
status hiervan zou door een niet-objektivistische filosofie van de wetenschap
opgelost moeten worden. Ofschoon nog niet duidelijk is wat onder zo'n weten-
schapsfílosofie moet worden verstaan, is het postuleren hiervan mijns ínziens
een van de pogingen het scherp geformuleerde onderscheid tussen waarheid en
objectiviteit, feít en object, geldigheid en constitutie, te relativeren. Dit
onderscheid heeft ook hele inplausibele conclusies. Zo zou van geen enkele
voor-argumentatieve ervaring gezegd mogen worden dat ze waar is. Daarmee
zouden we terugvallen achter het door Husserl, Heidegger en Gadamer bereikte
reflectieniveau. Waarheid alléén toeschrijven aan de argumentatie impliceert
een extreem geloof in de kracht van de wetenschap en van de argumentatie (19).
Toch houdt Habermas ook later vast aan het strenge onderscheid tussen de
waarneming, die een onmiddellijke toegang heeft tot de werkelijkheid, en de
communicatieve ervaring, die betrekking heeft op symbolische voorgestruktu-
reerde werkelijkheid (UP, 183-5).

Analoge problemen doen zich voor aan de andere zijde. Bij een radicale
scheiding van argumentatie en ervaring is het moeilijk voorstelbaar hoe de
argumentatief vastgestelde waarheid van een uitspraak gevolgen zou moeten
hebben voor de wereld van de objekten. Want centraal in de waarheidstheorie
bíj Habermas staat niet het referentíële aspect van de waarheid, maar de vraag
of een bewering al dan niet gerechtvaardigd is (20) (zie ook W, 219). Dit is
een gevolg van Habermas' verwijt aan de correspondentietheorie, dat zij veron-
achtzaamt dat de correspondentie tussen uitspraken en werkelijkheid zelf weer
in uitspraken moet worden uitgedrukt (VB, 124; W 216). Evenwel: het feit, dat
de werkelijkheid in termen van ware uitspraken wordt gedefinieerd, wijst
alleen op een zekere circulariteit, maar niet op de onjuistheid van de corres-
pondentietheorie (21). Bovendien zijn er fundamentele bezwaren in te brengen.
Zo laat een consensustheorie geen bevredigende interpretatie toe van het
begrip onwaarheid. Is iets onwaar als er geen consensus over bereikt kan
worden of is iets onwaar als er een consensus over die onwaarheid kan worden
bereikt? Verder moet de mogelijkheid niet bij voorbaat worden uitgesloten dat
er ware dingen zijn of ware logische verbanden, die aan de deelnemers van de
ideale spreeksituatie onbekend zijn. Vervolgens is de waarheid van een uit-
spraak vaak afhankelijk van het tijdstip, waarop die uitspraak wordt gedaan.
Denk bijvoorbeeld aan alle uitspraken, waarin op de een of andere manier
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'indexicals' verborgen zitten. Tenslotte zij erop gewezen dat de sociale
samenhang, waarbinnen een uítspraak ter discussie staat, niet bepalend is voor
de waarheid van de uitspraak. De meeste bezwaren komen erop neer dat het
gereclltvaardigd zijn van een uitspraak niet equivalent is met de waarheid van
die uitspraak. Men kan op uitstekende gronden beweren dat het morgen zal
regenen, maar of de uitspraak waar is, hangt af van het weer van morgen.
Wanneer de discussie over een waarheidsaanspraak uiteindelijk niet ook aan de
werkelijkheid zelf refereerde, welk bewijsmateriaal zou men dan hebben om ter
verdediging of afwijzing van de aanspraak aan te voeren?

Omdat voor Habermas de waarheid een slechts via discussie in te lossen
geldigheidsaanspraak is, zijn voor hem inderdaad de strukturele kenmerken van
het discours de noodzakelijke en voldoende voorwaarden geworden van de waar-
heid. Dit betekent niet dat elk discours beslist over de waarheid van uitspra-
ken. Immers een discours kan zó door enkelen worden beheerst dat de anderen
niet meer vrij over de waarheid kunnen oordelen (W, 239). Daarom kan slechts
van het discours, dat zich richt naar het model van het puur communicatieve
handelen (VB, 128), gezegd kan worden dat een criterium is voor waarheid. Op
basis van het principe van de ideale spreeksituatie is het ons mogelijk een
echte consensus te onderscheiden van een schijnbare consensus. Het idee van de
ware consensus impliceert immers dat de deelnemers aan die vorm van communica-
tief handelen in staat zijn tot het onderscheid van zijn en schijn, van wezen
en verschijning en van zijn en behoren. Deze onderscheidingen, die de essenti-
ële onderscheidingen van de taal zelf zijn en als zodanig in de diverse taal-
handelingsklassen kunnen worden gearticuleerd, stellen ons in staat tussen een
ware en een onware consensus te onderscheiden. Omdat we in elke discussie zo'n
ideale spreeksituatie veronderstellen (VB, 136), valt de noodzaak van een van
het discours onafhankelijk criterium voor het vaststellen van de waarheid weg.
De taal zelf garandeert het onderscheid tussen waarheid en onwaarheid. In de
discussie wordt geprobeerd deze mogelíjkheid van de taal zelf te actualiseren
door opschorting van alle handelingen en de daarmee samenhangende dwangma-
tigheden en door het buiten gelding stellen van alle aanspraken, behalve de
aanspraak die ter discussie staat. Door in de discussie alleen de dwang van
het betere argument te accepteren naderen we het model van het pure communica-
tieve handelen, waarin een symmetrische verneling van de mogelijkheden ('Chan-
cen') om taalhandelingen te kiezen en uit te spreken gerealiseerd is. Deze
vorm van communicatie anticipeert op een ideale levensvorm, waarin zo'n gelij-
ke verdeling feitelijk mogelijk gemaakt is (VB, 139).
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In de structuur van elk mogelijk communicatief handelen ligt een
zekere betrokkenheid op de ideale spreeksituatie opgesloten, omdat volgens
Habermas het op overeenstemming gerichte communicatief handelen een geprivili-
geerde status heeft. Daarom worden we vanuit een theorie over de waarheid
terug verwezen naar een theorie over de taal, omdat dáár de verantwoording
gevonden zou moeten worden van het feit, dat aan het communicatief handelen
dat op overeenstemming ('Verst~ndigung') uit is, principieel voorrang moet
worden gegeven. Toch moet er nog een belangrijke stap worden gezet om de
consensustheorie van Habermas te begrijpen. Daartoe recapituleer ik nogmaals
diens argumentatie. In de ideale spreeksituatie, die bij wijze van anticipatie
besloten ligt in elke communicatieve handeling, wordt over de waarheid van
uitspraken en de juistheid van normen beslist. Dit veronderstelt dat discus-
sies - indien gewenst - mogelijk zijn. Een ware discussie veronderstelt de
ideale spreeksituatie die op haar beurt de ideale levensvorm impliceert. De
ideale spreeksituatie, die op zeer intrinsieke wijze tot de sfeer van het
communicatieve handelen lijkt te behoren en zich daarmee ver van de orde van
de werkelijkheid lijkt te bewegen, is desalniettemin de plaats, waar over de
waarheid van uítspraken moet worden beslist.

Intuitief zouden we geneigd zijn de ruimte van de ideale spreeksitua-
tie - als de meest pure aanwezigheid van het woord - juist in haar onderschei-
denheid van de sfeer van de werkelijkheid te benadrukken. Om het nog steeds
aanwezige raadsel van de verhouding woord-werkelijkheid bij Habermas tot een
oplossing te brengen, moeten we een laatste stap zetten. Deze laatste stap
bestaat in het vernietigen van dit - door ons zo genoemde - brugprobleem. Voor
Habermas bestaat er uberhaupt geen probleem om van de orde van de werkelijk-
heid naar de orde van het vertoog te komen en omgekeerd. Immers voor de argu-
mentaties, waarmee de juistheid van normen en de waarheid van uitspraken
worden bediscussieerd, worden bepaalde taalsystemen gebruikt. Deze taalsyste-
men en met name de in hen uitgedrukte zgn. cognitieve schemata zijn zelf het
gevolg van een actieve omgang van het persoonlijkheidssysteem en het maat-
schappelijk systeem met de natuur. De resultaten van deze confrontatie vormen
een assimilatie- en accomodatieproces. De fundamentele laag van deze schemata
slaat neer in het cognitieve apparaat van de persoonlijkheidsstructuur (W,
246). Ofschoon deze cognitieve schemata zelf het gevolg zijn van op ervaring
gebaseerde vormingsprocessen, hebben zij ten opzichte van nieuwe ervaring een
aprioristische waarde. Dit leidt bij Habermas elders tot de volgende formule-
ring: "Wenn man transzendentale Prádikate von der naturgeschichtlichen Ruck-
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seite aus betrachten kdnnte, w~ren es anthropologische Pr~dikate". (22) Deze
schemata zijn constitutief voor de ervaring. Juist daarom ook is de ervaring
zelf géén onafhankelíjk criterium, waaraan de cognitieve schemata getoetst
kunnen worden. Omdat taalsystemen en cognitieve schemata zelf het resultaat
zijn van het vormingsproces van de menselijke soort, is dat ook niet nodig. Op
grond van hun ontstaan zelf zijn de cognitieve schemata (en daarmee de mense-
lijke geest) aan de werkelijkheid aangepast. Inductie zou alleen de herhaling
zijn van de ervaring, die precies (de verschillende aspecten van) de cognitie-
ve schemata deed ontstaan. De natuurlijke aangepastheid aan werkelijkheid als
waarheid interpreteren is onmogelijk, omdat slechts uitspraken waar of onwaar
kunnen zijn (W, 249). Voor een beoordeling van de mate van aangepastheid is
geen extern criterium aanwezig, daar de beoordeling van de cognitieve schemata
onmogelijk kan geschieden door deze taalsystemen naast de werkelijkheid te
leggen, omdat die slechts via deze schemata wordt gekend. De beoordeling van
deze aangepastheid kan slechts op argumentatieve wijze gebeuren, omdat de
argumentatie door Habermas ín staat wordt geacht taalsystemen te reviseren en
om te vormen.

Maar ook nog op dit niveau blijven serieuse moeilijkheden bestaan.
Immers, welke zouden de oorzaken moeten zijn, die aanleiding geven tot het ter
discussie stellen van cognitieve schemata en taalsystemen, wanneer dit niet de
t.o.v. die cognitieve schemata weerbarstige werkelijkheid zelf zou zijn?
Anderzijds, zelfs als Habermas dit nog zou willen toegeven, dan blijft het
uiterst twijfelachtig hoe een discussie, die gevoerd wordt op basis van de
taalsystemen en de cognitieve schemata, een verbetering met zich mee zou
kunnen brengen van die taalsystemen zelf. Of om de vraag nog eens anders te
stellen: hoe zou een discussie, die wat betreft haar inhoudelijke ên haar
materieeltalige aspect afhankelijk is van taalsystemen, tegelijkertijd in
staat moeten zijn om die taalsystemen kritisch in vraag te stellen? Zo'n
discussie is m.i. onmogelijk. Niet de argumentatie beslist over de adequatie
van een taalsysteem, maar de uitkomst van de confrontatie van het taalsysteem
met de werkelijkheid zelf, hoezeer ook die werkelijkheid zelf talig en de
toegang tot de werkelijkheid talig bemiddeld is. Naast deze min of ineer inter-
ne punten van kritiek zou ik nu willen overgaan naar meer algemene algemene
problemen rond Habermas' consensustheorie van de waarheid.

In de eerste plaats zou ik aandacht willen vragen voor het problema-
tische karakter van de verhouding communicatief handelen-discussie (23).
Habermas stelt dat binnen het discours een onderscheid gemaakt kan worden
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tussen communicatief handelen, waarbinnen de geldigheid van bepaalde uitspra-
ken en normen wordt verondersteld, en de discussie, waarbinnen kan worden
getwist en beslist over de aanspraak op geldigheid ervan (W, 230). Het argu-
ment, dat over een waarheidsaanspraak beslist, kan alleen een rationele moti-
vering zijn, indien geen dwangmatigheden de discussie verstoren. Al1e geldig-
heidsaanspraken en dwangmatigheden moeten worden opgeschort (W, 214). Maar
indien men aan de discussie als enige eis stelt dat er geproblematiseerde
geldigheidsaanspraken worden onderzocht, dan blijft het onderscheid communi-
catief handelen - discussie onscherp, omdat het in de dagelijkse interaktie
vaak genoeg gaat om de opheldering van aanspraken. (bijv. het gesprek n.a.v.
het preciese verloop van een ongeval, een rechtszitting, een wijsgerige con-
gres). Als men om deze vermenging te voorkomen discussie en communicatief
handelen strenger van elkaar scheidt, dan zijn de voorwaarden van een discus-
sie amper realiseerbaar, omdat elke empirische discussie de dwang tot handelen
maar voor een bepaalde, beperkte tijd kan opheffen.

Bovendien, als we de discussie rigoreus willen scheiden van het com-
municatief handelen, dan wordt Habermas' opmerking dat we bij elke discussie
de ideale spreeksituatie veronderstellen (VB, 136), zinloos, aangezien discus-
sie en ideale spreeksituatie dan niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.
Daarenboven geeft het beroep op de ideale spreeksituatie ons nog geen zeker-
heid over de status van de discussie, aangezien het begrip 'ideale spreeksitu-
atie' zelf geenszins vrij van moeilijkheden is. Onduidelijk is de idealiteit
van de ideale spreeksituatie. Betreft zij een immanent ideaalbeeld, dat als
een regulatieve Idee noodzakelijk met elke communicatieve handeling moet
worden gedacht? Neen, zij is meer dan alleen een regulatieve idee, maar mag
toch ook niet begrepen worden als een bestaand begrip à la Hegel, dat in elke
communicatie werkzaam is (W, 259), ofschoon het feit dat de ideale spreeksitu-
atie een levensvorm impliceert anders zou doen vermoeden. Daarbij dringt zich
de vraag op hoe men zich een samenleving voor moet stellen, die aan deze
levensvorm gestalte geeft. Als een toestand van statische volkomenheid?

Naast deze onbepaaldheden van de ideale spreeksituatie kan men zich
ook afvragen of deze situatie op consistente wijze gedacht kan worden. Ver-
draagt de heerschappij van het betere argument zich wel met de in de structuur
van de ideale spreeksituatie geimpliceerde symmetrische verdeling van de
mogelijkheid om taalhandelingen te kiezen en uit te spreken voor iedereen? Het
lijkt eerder waarschijnlijk dat de 'eigenaardige dwangloze dwang van het
betere argument' (VB, 137) een heerschappij met zich mee zal brengen van hen,
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die beter argumenteren. Het feit dat het betere argument altijd door enkelen
en nooit door allen naar voren zal worden gebracht en dat de minder competen-
ten dan ook naast het betere argument ook de beter argumenterenden zullen
moeten volgen, impliceert dat de bepaling van de waarheid en van de juistheid
in de ideale spreeksituatie altijd een zaak is van hen, die op het vlak van de
argumentatie het meest competent zijn. Wil Habermas dan in feite iets anders
dan Plato, namelijk dat hij, die het inzicht heeft in de geschiedenis, in de
moraal, in de taal, heerst, oftewel dat de filosoof koning is (24)? Ik onder-
schrijf de skepsis, die Gadamer heeft ten aanzien van de mogelijkheid door
denken, reflectie en reconstructie alle vooroordelen en maatschappelijke
privileges op te heffen ten gunste van de machtsvrije dialoog (25). De sfeer
van het politieke is dan ook niet van de orde van de episteme, maar van de
phronesis.

In de tweede plaats zou ik willen wijzen op de antropologische funda-
menten van de kentheorie van Habermas. Door middel van begrippen als cognitie-
ve schemata en materialistische kentheorie (W, 246) kwam ik tot de conclusie
dat er voor Habermas uiteindelijk geen probleem bestaat bij de verhouding van
denken en werkelijkheid, omdat de cognitieve schemata zelf het gevolg zijn van
de omgang van de menselijke soort met de natuur. De ervaringsconstituerende
kracht van die schemata is daarom onmíddellijk adequaat. Men zou dit, met
Baumanns, een gelijkstellen van naturalisme met humanisme kunnen noemen.
Zonder een absoluut onderscheid tussen de menselijke en de niet-menselijke
orde te willen claimen zijn er tegen deze gedachte veel bezwaren in te bren-
gen. Men kan erop wi jzen dat de manier waarop dieren aan hun omgeving zi jn
aangepast toch wel erg verschillend is van de wijze waarop mensen zich repro-
duceren. De naturalistische antropologie negeert precies dit typisch menselijk
veld van subjectiviteit, rationaliteit, autonomie, maar ook van de macht en
van de begeerte. Daarom ook wil ik de stelling verdedigen dat het werk van
Habermas gedragen wordt door de Marx-se gedachte van de Gattung als "ein, auch
sich selbst als Subjekt erst hervorbringendes Subjekt" (26). Bepalend voor
deze theorie is het belang dat de soort hecht aan haar eigen voortbestaan. Dit
impliceert de voorrang van de soort boven het individu, van het algemene boven
het bijzondere en van het gelijke boven het differente. Bovendien impliceert
deze soortgedachte nog iets anders. Omdat er maar één belang is dat werkelijk
telt, nl. het zelfbehoud van de menselijke soort, zijn alle belangentegenstel-
lingen tussen diverse groepen van mensen daaraan ondergeschikt. Bovendien zijn
de tegenstellingen te verklaren vanuit de menselijke soort. Pas op het moment
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dat de reproduktie van alle leden van de menselijke soort niet meer onproble-
matisch verliep omdat er schaarste ontstond, pas toen ontstonden er tegen-
stellingen tussen de individuen, die zich van die schaarse middelen meester
wilden maken ten koste van anderen. Pas op het historische, contingente moment
dat de schaarste is ontstaan, is ook de macht ontstaan (27). Of beter: vanaf
dat moment wordt het begrip macht, dat eerst alleen de verhouding mens-(exter-
ne) natuur karakteriseert, overgeplaatst naar de sfeer van de interactie. Op
dat moment wordt de wijze waarop de soort met de natuur omgaat, ook karakte-
ristiek voor de wijze waarop exemplaren van de soort met elkaar omgaan. Op het
moment dat het de menselijke soort gelukt zal zijn de schaarste op te heffen,
en de mogelijkheden hiervoor zijn volgens Habermas objectief aanwezig (28),
zal de reden ontbreken om de tussen de mens en de natuur bestaande machtsrela-
ties nog langer te extrapoleren naar de intermenselijke verhoudingen. Omdat
macht tussen mensen pas een rol gaat spelen bij het ontstaan van de schaarste
en schaarste ophefbaar ís, daarom is macht geen essentieel, maar een acciden-
teel kenmerk van de intermenselijke verhoudingen. Bij afwezigheid van schaars-
te immers vallen particulier belang en algemeen belang weer volledig samen. De
menselijke soort, die zich met zichzelf verzoend en verenigd heeft, noemt
}labermas de 'herrschaftsfreie Dialog mundiger Menschen'.

Dát deze ~iabermas-interpretatie juist zou kunnen zijn, blijkt wel uit
haar vruchtbaarheid. Ten eerste werpt deze antropologie licht op het statuut
van het derde kennisleidende beginsel. Bij deze summiere bespreking van deze
beginselen hadden we al het vermoeden dat het kenbelang van de reflectie een
andere status zou moeten hebben dan de overige twee beginselen. In 'Erkenntnis
und Interesse, Nachwort' stelt Habermas expliciet dat het emancipatorische
kenbelang een afgeleide status heeft (EI, 400). Het emancipatorische kenbelang
ontstaat pas wanneer de zuiverheid van het praktische kenbelang wordt ver-
stoord, doordat begrippen die behoren binnen de sfeer van het technisch kenbe-
lang gaan spelen op het niveau van het praktische kenbelang en daarmee in een
systematische verstoring van de communicatie resulteren. Anders geformuleerd:
wanneer de monologische wijze, waarmee de mens over de natuur macht probeert
te verwerven om zich te kunnen reproduceren, ook een karakteristiek wordt voor
de dialogische intermenselijke relaties ten gevolge van een schaarste, dan
ontstaat voor de menselijke soort de noodzaak en het belang deze systematische
verstoring van de communicatie op te heffen. Als de schaarste wederom is
opgeheven, dan is de verdeling van de goederen géén voorwerp meer van een
machtsstrijd en zal de machtsvrije, dialogische intermenselíjke verhouding
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zich lierstellen.

Ten tweede wordt door deze hypothese mijn vermoeden bevestigd dat de
orde van de taal behoort tot de sfeer van de interactie en als zodanig geka-
rakteriseerd moet worden als een plaats waarbinnen de macht geen rol dient te
spelen. De taal is in wezen een machtsvrije sfeer en het behoort tot de essen-
tie van de taal op overeenstemming gericht te zijn. Dit is tevens de centrale
stell i ng van tTP, Alvorens naar dit be1angri jke artikel over te gaan, zau ik
nog kort op een derde punt willen wijzen dat voor mijn interpretatie pleit.
liabermas' visie op de psychoanalyse komt erop neer dat de verdringing, net als
de schaarste, uiteindelijk ophefbaar is. De door middel van de verdringing
ontstane pathologische gedeformeerde betekenissen (symptomen) zijn uiteinde-
lijk door middel van een reconstructie terug te brengen binnen de talige,
symbolische orde (29). Tegen deze dubieuze interpretatie van de psychoanalyse
verzette Gadamer zich terecht door te wijzen op wat Freud de oneindigheid van
de analyse noemt. Deze is precies het gevolg van het feit dat de kracht van de
analyse om verdringing ongedaan te maken altijd begrensd wordt door het maat-
schappelíjk bewustzijn en de maatschappelijke verdringing, waarbinnen zowel de
arts als de patiënt staan (30). Anderzijds zijn Habermas' opmerkingen over de
ophefbaarheid van de verdringing intern volkomen consistent met zijn ideeën
over de eindigheid van de behoefte en de ophefbaarheid van de schaarste.

4. De universele pragmatíek.

De stelling dat de taal in essentie een machtsvrije sfeer is en op
overeenstemming is gericht, fungeert in UP als een vooronderstelling. Bij mijn
vraag naar de plausibiliteit van deze stelling staan Habermas' beschouwingen
over de dubbele structuur van het discours en over het principe van uitdruk-
baarheid centraal.

De algemene vooronderstellingen worden in het begin van het artikel
geformuleerd. Formeel moet de UP begrepen worden als een beschrijving van het
regelsysteem dat ten grondslag ligt aan de transformatie van zinnen in uitin-
gen. Deze transformatie is niet alleen toegankelijk voor een empirische analy-
se, maar ook voor een logische analyse. De resultaten van de logische analyse,
die de wetmatigheden bepaalt van de overgang van de 'Sprache' naar de 'Rede',
besctirijft Habermas in de universele pragmatiek (UP, 180). Daarmee staat het
begrip universele pragmatiek in tegenstelling tot empirische pragmatiek (VB,
107). De pogingen van anderen om de processen van taalgebruik op logische
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wijze te verklaren worden door Habermas vanwege hun inhoudelijk uitgangspunt
afgewezen. Daarmee zijn we aangeland bij de inhoudelijke bepaling van de
universele pragmatíek. De aanzetten, die afkomstig zijn van logici, taalweten-
schappers en analytische filosofen, schieten tekort, omdat zij uitgaan van het
model van de eenzame, doelrationeel handelende aktor. Auteurs als Grice en
Lewis miskennen het specifieke moment van de gemeenschappelijkheid in het
betekenis-verstaan en in de erkenning van intersubjektieve geldigheidsaan-
spraken. Habermas verwijt 'de anderen' dus dat zij de communicatie begrijpen
vanuít het doel-middel model, dat alleen maar karakteristiek is voor de mono-
logische verhouding mens-natuur. Het specifieke van de intermenselijke, talige
communicatie is dat zij gericht is op overeenstemming. De reconstructie van de
mogelijkheidsvoorwaarden van deze overeenstemming is het inhoudelijke doel van
de universele pragmatiek (UP, 174). Het type sociaal handelen dat op overeen-
stemming is gericht, is het fundamentele type sociale handeling, waarvan alle
andere typen van sociaal handelen, zoals strategisch handelen, zijn afgeleid.
Dát is de vooronderstelling van Habermas. Het behoort tot het wezen van de
taal op overeenstemming uit te zijn (UP, 175).

Het is zijn doel dit aannemelijk te maken door een analyse van de
taalhandelingen als de centrale eenheid van de taal. In het voltrekken van
elke taalhandeling worden universele geldigheidsaanspraken gedaan. Van die
geldigheidsaanspraken wordt verondersteld, dat zij - indien gewenst - ingelost
kunnen worden. Met elke taalhandeling worden de vier universele aanspraken op
verstaanbaarheid, waarheid, juistheid en waarachtigheid gedaan. Zolang de
deelnemers aan het communicatieve handelen menen dat iedereen met recht deze
aanspraken doet, verloopt het communicatief handelen ongestoord in de richting
van het doel: de overeenstemming. De híeruit resulterende, zogenaamde achter-
grondconsensus verdwijnt, wanneer een van deze aanspraken niet wordt erkend.
Dan kan men op een ander type handelen, het strategische handelen, overschake-
len en daarmee van het doel, het bereiken van een overeenstemming, afstappen.
Men kan echter ook het op overeenstemming georiënteerde communicatief handelen
op een ander niveau voortzetten, nl. op het niveau van de argumentatie (dis-
cussie). Habermas concentreert zijn analyse op taalhandelingen binnen zo'n
achtergrondconsensus.

Omdat taalhandelingen geconstitueerd worden door geldigheidsaanspra-
icen, is universele pragmatiek tevens een onderzoek naar het geheel van de
geldigheid van het discours. Daarbij wordt dit onderzoek een rationele recon-
structie genoemd, die tot doel heeft het voortheoretische weten op systema-
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tische wijze in kaart te brengen. Daarin onderscheidt deze onderzoeksmethode
zich van de gebruikelijke wijze waarop symbolische gehelen worden onderzocht.
Het normale, hermeneutische verstaan richt zich op de inhoud van het symbo-
lisch geheel en probeert deze te verstaan door zich te identificeren met de
auteur van het werk (UP, 187) (31). In een reconstructie poogt men op het
spoor te komen van de regels, waarmee deze symbolische gehelen op formele
wi j?e Zi jn gPgPiZPYePYlj: jnTP prnbP,-en dan de know-ho:,,, die een spreker ir. staat
stelt zinnen c.q. uitingen voort te brengen, in een know-that te expliciteren.
Zoals Chomsky de aanzet heeft gegeven voor de reconstructie van het regelsys-
teem dat sprekers in staat stelt grammaticaal welgevormde zinnen te produce-
ren, zo wil Habermas de regels expliciteren waarmee sprekers deze grammaticaal
welgevormde zinnen, die voldoen aan de aanspraak op verstaanbaarheid, plaatsen
binnen een van de drie domeinen van de werkelijkheid.

Moeten we vervolgens de beschrijving van zo'n regelsysteem transcen-
dentaal noemen, aangezien de beschreven regels de noodzakelijke en onvermijde-
lijke voorwaarden vormen voor de communicatie? Apel meent van wel ( 32). Haber-
mas heeft aarzeling om het begrip 'transcendentaal' van toepassing te laten
zijn op dit onderzoek. Immers, een transcendentaal onderzoek heeft zijns
inziens betrekking op de mogelijkheidsvoorwaarden van de ervaring. Daarom
wordt in een constitutietheorie van de ervaring transcendentaal onderzoek
gedaan. Het proces om tot overeenstemming te komen (in het communicatieve
handelen) moet evenwel niet onder het aspect van de erin opgedane ervaring
worden begrepen: "Die allgemeine Strukturen der Rede mussen wohl zunáchst
einmal unter dem Verst~ndigungsaspekt, nicht unter dem Erfahrungsaspekt unter-
sucht werden" (UP, 202). Daarenboven worden linguïstische uitingen niet gecon-
stitueerd, maar gegenereerd. De reconstructie van zo'n generatief regelsysteem
past namelijk niet binnen het onderscheid apriori-aposteriori, zoals dat bij
een transcendentaal onderzoek gebruikelijk is. Het regelsysteem is weliswaar
een apriori-weten, maar de reconstructie van dit weten is slechts met behulp
van empirische sprekers mogelijk. In zoverre lijkt het handelen van de recon-
structieve wetenschapper op datgene wat gebruikelijk is in de nomologische
wetenschappen. Over de wetenschapstheoretische status van deze 'niet-nomolo-
gische ervaringswetenschappen van het reconstructieve type' bestaat volgens
I~abermas nog geen duidelijkheid (UP, 203-4).

Uit het feit dat de status van de reconstructieve ervaringswetenschap
nog zo onduidelijk is, mag mijns inziens in eerste instantie worden afgeleid
dat de Habermasiaanse transformatie van een transcendentale (Apel) naar een
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uni.versele (reconstructieve) pragmatiek vooral een terminologische aangelegen-
heid is. Juist ook wanneer men zich realiseert dat het hier gaat om de algeme-
ne en onvermijdelijke vooronderstellingen van het discours. Bovendien heeft
een van de wetenschappers, op wie Habermas zich bij zijn nieuwe type onderzoek
beroept, nl. Chomsky, zelf geen aanleiding gezien zijn onderzoek buiten de
dichotomie apriori-aposteriori te plaatsen. Ofschoon Chomsky om in Habermas'
terminologie te blijven als linguist zijn kennis op aposteriori-wijze, door
middel van empirische sprekers verkrijgt (UP, 203), zoekt Chomsky juist toch
aansluiting bij het type apriori-onderzoek zoals men dat bij Descartes kan
vinden (33). Ook het feit dat een apriori-struktuur het gevolg zou zijn van
transcendentaal onderzoek en een dieptestructuur het gevolg van reconstructief
onderzoek, roept vragen op. Want de universalia, die de transformatie van
zinnen in uitingen bewerkstelligen, hebben een absolute geldigheid en worden,
om de terminologische verwarring nog groter te maken, dialoog-constituerend
genoemd.

Toch zou ik in tweede instantie willen wijzen op de interne consisten-
tie van Habermas' filosofie. Ook hier blijkt weer hoe dwingend het dualisme
van arbeid en interactie is en hoe er op alle niveau's aan wordt vastgehouden.
Als we ons herinneren dat volgens Habermas in een universeel-pragmatisch
onderzoek de algemene structuren van het discours niet onder het aspect van de
ervaring, maan onder het aspect van de overeenstemming (Verst~ndigung) onder-
zocht moeten worden, dan vinden we hier het onderscheid terug tussen een
transcendentale constitutietheorie van de ervaring en een reconstructieve
theorie over de geldigheidsaanspraken van het discours. Wanneer we ons binnen
de taal bewegen, doen we geen ervaring op met voorwerpen of standen van zaken
ín de (externe) werkelijkheid, maar zijn we uit op het bereiken van overeen-
stemming. Het model, waarvan we ons moeten bedienen om deze overeenstemmings-
processen te onderzoeken, is niet het kennistheoretische model van de erva-
ringsconstitutie, maar het model van diepte- en oppervlaktestructuur (UP,
203). Omdat het in de taal niet gaat om ervaring met de (externe) natuur maar
om overeenstemming, daarom geldt ten aanzien van de taal geen transcendentale
theorie. Een transcendentale theorie heeft volgens Habermas uitsluitend be-
trekking op de constitutie van de ervaring. Wanneer men hierbij optelt dat
macht en geldigheid volgens Habermas elkaar uitsluitende begrippen zijn (TKH,
I, 406), dan vinden we niet alleen tamelijk expliciet Habermas' dualisme
terug, maar ook diens argumentatie tegen Gadamer. Het is de macht, die de
communicatie op systematische wijze kan verstoren, omdat de macht eigenlijk op
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het niveau van de taal geen plaats heeft. De taal is van nature, eigenlijk, op
overeenstemming gericht.

Het tweede deel van het artikel UP behelst zo'n onderzoek naar de
voorwaarden, waaraan moet zijn voldaan, opdat de menselijke communicatie lukt.
Daartoe bedient Habermas zich van een communicatiemodel waarbij een grammati-
caal welgevormde zin moet worden ingebed in een betrekking tot de externe
natuur, in een betrekking tot de innerlijke natuur van de sprekers en tenslot-
te in een betrekking tot de normatieve werkelijkheid. Wanneer aan de geldig-
heidsaanspraak 'verstaanbaarheid', welke de enige taalimmanente aanspraak
wordt genoemd (UP, 207) (34), is voldaan en een keten van symbolen een zin
vormt, dan kan de zin geuit worden en worden aanspraken gedaan op de waarheid
van de inhoud van de uiting, op de waarachtigheid van de met de uiting samen-
hangende intentie en op de juistheid van de in de uiting uitgedrukte interper-
soonlijke verhouding. Een uiting heeft daarmee drie algemene pragmatische
functies. Daarom kan de communicatieve competentie gedefinieerd worden als de
vaardigheid van een tot overeenstemming bereid spreker welgevormde zinnen in
domeinen van de realiteit te plaatsen, waarbij het bereiken van overeenstem-
ming het telos is van de communicatie. Communicatief competente sprekers
kunnen zinnen gebruiken voor de algemene pragmatische functies van het weerge-
ven van feiten of ervaringen (Darstellung; zo'n uiting heet ook wel Aussage),
van het uitdrukken van intenties (Ausdruck) en van het mededelen van normatie-
ve relaties (Mitteilung, zo'n uiting heet ook Ausserung) (UP, 209).

Deze drie algemene pragmatische funkties van de uitingen worden ver-
volgens op drie verschillende systematische wijzen onderzocht. Voor zover
uitingen gebruikt worden om ervaringen of standen van zaken weer te geven,
wordt dit onderzoek gedaan in een logisch-semantische analyse van de 'Aus-
sage'. Juist omdat het hier gaat om de weergave van de externe natuur, is dit
deel van de universele pragmatiek voor een communicatietheorie minder relevant
(UP, 209). Voor het deel van de universele pragmatiek dat zich bezighoudt met
de mededelingsfunctie, biedt de taalhandelingstheorie een goed uitgangspunt,
terwijl voor de uitdrukkingsfunctie van het discours nog weinig theoretische
aanzetten zijn gegeven (UP, 209).

Over deze onderverdeling van de universele pragmatiek een enkel woord.
Omdat volgens Habermas een discussie over de geldigheidsaanspraak 'waarachtig-
heid' niet mogelijk is, blijven twee aspecten van de taal centraal staan.
Enerzijds heeft de taal de functie om ervaringen en standen van zaken uit de
externe natuur weer te geven. En zoals we bij de bespreking van 'Wahrheitsthe-
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orien' zagen, is de taal hiertoe door middel van de cognitieve schemata in
staat. Anderzijds bezitten de uitingen ook de pragmatische functie van medede-
ling en zijn uitingen uit op het instellen, continueren, dan wel het verande-
ren van interpersoonlijke betrekkingen. Dat Habermas nu stelt dat de studíe
naar de weergave-functie onderscheiden kan worden van de studie naar de mede-
delingsfunctie van de uitingen, terwijl Searle meent dat problemen als refe-
rentíe, waarheid en predicatie, die expliciet op de weergave betrekking heb-
ben, slechts adequaat binnen het perspectief van de taalhandelingstheorie
kunnen worden behandeld, is niet toevallig. Habermas bereidt hier de stelling
voor dat we het onderscheid van arbeid en interactie op het niveau van de
taalhandeling zélf terug kunnen vinden. Daartoe stelt hij dat het discours in
het algemeen en de taalhandeling in het bijzonder een dubbele structuur heb-
ben. Als we een taalhandeling verrichten, dan bevinden we ons tegelijkertijd
op het niveau van de intersubjectiviteit (gerepresenteerd door de illocutio-
naire kracht) en op het niveau van ervaringen en standen van zaken (gerepre-
senteerd door de propositionele inhoud). Deze twee niveaus, waarin we natuur-
lijk interactie en arbeid kunnen herkennen, zijn zodanig onderscheidbaar dat
het door Austin verworpen onderscheid tussen constatieve en performatieve
taalhandelingen binnen de universele pragmatiek gereconstrueerd en gehandhaafd
kan blijven.

Binnen UP gaat Habermas eerst over naar de mededelingsfunctie van de
taal. Om die functie te begrijpen is de taalhandelingstheorie relevant, omdat
deze theorie ons in staat stelt een doctrine van de illocutionaire krachten op
te stellen, die het veld van alle mogelijke intermenselijke betrekkingen
precies bepaalt. Om dit veld te kunnen bepalen en zo op het spoor te komen
van de universele kenmerken van de communicatie moet~ zo meent Habermas, de
performatieve status van de talige uitingen worden opgehelderd (UP, 215). Dit
kan niet aan de hand van alle mogelijke taalhandelingen gebeuren vanwege
bijvoorbeeld allerlei indirecte taalhandelingen en taalhandelingen zonder
propositionele inhoud. Daarom perkt Habermas het veld van communicatieve
handelingen in tot de zogenaamde propositioneel uitgedifferentieerde taalhan-
delingen als de pragmatische eenheden van analyse (UP, 220). Dit zijn taalhan-
delingen die samengesteld zijn uit een illocutionair bestanddeel, dat gere-
presenteerd wordt door een performatieve zin en een propositioneel bestand-
deel, dat gevormd wordt met behulp van een zin van propositionele inhoud (UP,
218). Binnen deze groep kan het fundamentele onderscheid gemaakt worden tussen
constatieve taalhandelingen, waarbij de aandacht niet uitgaat naar de illocu-
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tionaire kracht maar naar de propositionele inhoud, en de niet-constatieve
taalhandelingen, waarbij de propositionele inhoud niet wordt uitgezegd, maar
slechts wordt vermeld. Ook in deze tegenstelling is het oude onderscheid
tussen arbeid en interactie te herkennen. Van de propositioneel uitgedifferen-
tieerde taalhandelingen worden, net als in 'Vorbereitende Bemerkungen' (VB,
113), de institutioneel gebonden taalhandelingen uitgesloten, aangezien deze
aan instituties gebonden zijn en dus uit oogpunt van de gezochte universele
kenmerken van de communicatie slechts een beperkte reikwijdte hebben. Boven-
dien moeten nog die taalhandelingen worden buitengesloten die in betekenisver-
schuivende contexten optreden. Dit is het geval wanneer de pragmatische bete-
kenis van een taalhandeling afwijkt van de betekenis van de in die taalhande-
ling gebruikte zinnen (UP, 222). Wanneer Fiabermas het principe van uitdruk-
baarheid van Searle gebruikt om dit doel te bereiken, dan handelt hij geheel
in overeenstemming met de bedoeling van Searle. Zoals we gezien hebben ging
het er Searle ook om het onsystematische woekeren van de betekenis tegen te
gaan. Daarom stelt Habermas nu dat er in principe een identiteit mogelijk is
tussen de pragmatische betekenis van een taalhandeling enerzijds en de beteke-
nis van de samengestelde zin, die men bij het uiten van die taalhandeling
gebruikt, anderzijds, wanneer de spreker zijn intentie nauwgezet, expliciet en
letterlijk uitdrukt. Daarmee heeft Habermas de verhouding van intentie en
uitdrukking op analoge wijze bepaald als Searle, ook al meent hij het postu-
laat als volgt te kunnen afzwakken: in een gegeven taal is voor elke interper-
soon.lijke betrekking een performatieve uitdrukking aanwezig of kan zo'n uit-
drukking gevormd worden. Dit betekent niet alleen dat alle intermenselijke
verhoudingen in een performatieve zin uitgedrukt of uit te drukken zijn, maar
ook dat een leer van de performatieve zinnen, c.q. de illocutionaire krachten
een preciese systematische weergave is van die intermenselijke verhoudingen
(UP, 2"L2-223).

Dit is niet alleen onjuist omdat minstens velen met mij de ervaring
delen van de interpersoonlijke relatie, die zo veelzijdig is dat zij niet in
woorden te vatten is, maar ook op het niveau van een analyse van taalhandelin-
gen zelf. Immers als we alleen al de indirecte taalhandelingen in ogenschouw
nemen, dan moeten we ons afvragen hoe een 'performatieve uitdrukking' in staat
zou moeten zijn de illocutionaire krachten daarvan te moeten representeren.
Ook al stelt Searle dat, wanneer de illocutionaire kracht van een uiting niet
expliciet is, die kracht altijd geëxpliciteerd kan worden (SA, 68), dan nog is
het moeilijk voorstelbaar hoe het performatieve schema "ik ... ((hulp)werk-
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woord) ... jou, ..." of "het wordt (is) ... (werkwoord) ...,..." dat Habermas
hanteert (UP, 217), van toepassing is op meer complexe taalhandelingen. De
achterliggende idee, die deze interpretatie van het uitdrukbaarheidsbeginsel
draagt, is het 'Gattungsdenken'. Omdat de mens een soortwezen is én aan de re-
flectie een alomvattende kracht wordt toegekend, is een theorie over de (ont-
wikkeling van de) soort denkbaar, die precies begrijpt welke interpersoonlijke
relaties in het spel zijn.

De klasse van deze propositioneel uitgedifferentieerde taalhandelingen
noemt Habermas de klasse van taalhandelingen, die volgens de standaardvorm
zijn gevormd. De standaardvorm van de taalhandeling wijst op een fundamenteel
kenmerk van het discours. Uit het feit, dat in een taalhandeling een abstracte
ontkoppeling mogelijk is van het illocutionaire en het propositionele bestand-
deel, kan de dubbele structuur van het discours worden afgeleid. Degene die
een taalhandeling uit en degene die de taalhandeling begrijpt, moeten zich
tegelijkertijd op twee niveaus bewegen: op het niveau van de intersubjectivi-
teit, waarop de verhouding tussen spreker en hoorder tot stand komt en op het
niveau van ervaringen en standen van zaken, die zij binnen de vastgestelde
interpersoonlijke verhouding ter sprake willen brengen (UP, 225). De illocu-
tionaire kracht bepaalt de modus, waaronder het in de propositionele inhoud
gethematíseerde voorwerp in de wereld, ter sprake wordt gebracht. Dit impli-
ceert dat deelnemers aan een communicatie tegelijk communiceren over een
inhoud én over de wijze, waarop die inhoud in de communicatie wordt ingebed.

Op deze wijze bereidt Habermas de stelling voor, dat het onderscheid
tussen arbeid en interactie in de taalhandeling kan worden teruggevonden. In
de propositionele inhoud van de taalhandeling vinden we de relatie van de mens
met de externe natuur terug en in de illocutionaire kracht wordt de normativi-
teit uitgedrukt. Dat is de algemene teneur van UP. Maar hierin wijkt Habermas
af van de taalhandelingstheorie, die geen uitspraak doet over de materiële
inhoud van de propositionele inhoud. Daarom is het des te opmerkelijker en
veelbetekenend dat hij, in strijd met de algemene teneur maar in overeenstem-
ming met de taalhandelingstheorie, stelt dat gesprekspartners over het alge-
meen de mogelijkheid hebben iedere uitgevoerde illocutionaire handeling als
ínhoud van een verdere (constatieve) taalhandeling te reificeren ('vergegen-
st~ndlichen'). Zij kunnen dus tegenover het illocutionaire bestanddeel van een
afgesloten taalhandeling een propositionele instelling aannemen (UP, 227).
Maar als Habermas anderzijds aan zijn opvatting vasthoudt dat de geldigheids-
aanspraak die met de propositionele inhoud verbonden is, de aanspraak is op
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waarheid (zie: conceptueel schema, UP 246), dan zijn er twee mogelijkheden om
deze twee stellingen te combineren. Habermas kan bedoelen dat het zogenaamde
propositionele bestanddeel niet alleen ervaringen en standen van zaken uit de
externe natuur tot inhoud kan hebben, maar ook normatieve samenhangen uit de
'levenswereld'. Dit zou evenwel impliceren dat men met de propositionele
inhoud van een taalhandeling niet uitsluitend aanspraak kan doen op de waar-
heid, maar ook op de juistheid van de normatieve samenhangen waarvoor in de
propositionele inhoud de aandacht wordt gevraagd: wanneer iemand zegt (1)
"sluit de deur", dan zou men kunnen stellen dat deze zin conform de standaard-
vorm van de taalhandeling als volgt moet worden begrepen: (2) Ik beveel jou
(om) de deur te sluiten. Maar wanneer de hoorder weigert de deur dicht te
doen, dan kan de spreker hem pogen alsnog tot deze handeling over te halen
door zijn gezag over de hoorder expliciet te maken in de propositionele inhoud
van de volgende taalhandeling: (3) ik zeg jou dat ik het recht heb om jou te
bevelen. De propositionele inhoud van (3) thematiseert geen stand van zaken in
de werkelijkheid, maar de relatie waarin de spreker en hoorder tot elkaar
staan. De aanspraak, die de spreker hier met de propositionele inhoud doet, is
die op juistheid.

Aangezien deze mogelijkheid Habermas met zichzelf in tegenspraak
brengt, moeten we de andere mogelijkheid onderzoeken en eraan vasthouden dat
de geldigheidsaanspraak, die met de propositionele inhoud wordt gedaan, de
aanspraak op waarheid is. Dit heeft evenwel een andere ongewenste consequen-
tie. Wanneer het illocutionaire bestanddeel van de ene taalhandeling de propo-
sitionele inhoud wordt van een volgende taalhandeling, dan zou de in de illo-
cutionaire handeling van de eerste taalhandeling uitgedrukte interpersoonlijke
verhouding in de tweede taalhandeling getransformeerd zijn tot een stand van
zaken, die tot de externe natuur behoort. Daarmee zouden de intermenselijke
verhoudingen tot de sfeer van de arbeid herleidbaar zijn en zou het fundamen-
tele onderscheid van arbeid en interactie wederom verloren gaan. Daarom moet
Habermas vasthouden aan de exclusiviteitsrelatie tussen propositionele inhoud
en talige weergave van de externe natuur en de moeilijkheden, die dientenge-
volge ontstaan bij de vraag naar de mogelijkheid van de discussie over de
juistheid van normen, voor lief nemen. Daarmee blijft de eigenlijke plaats van
de taal de sfeer van de interactie en de daarvan afgeleide functie van de taal
is de bemiddeling van de in de monologische uitwisseling met de natuur gewon-
nen inzichten met de levenswereld. Een onderzoek naar het functioneren van de
taal in de interactie gebeurt door middel van een onderzoek naar de illocutio-
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naire betekenissen, omdat voor iedere interpersoonlijke betrekking een aange-
paste performatieve uitdrukking bestaat of kan worden gevormd (conform Haber-
mas' interpretatie van het principe van uitdrukbaarheid). De illocutionaire
betekenissen kunnen slechts begrepen worden, wanneer spreker en hoorder beide
deelnemen aan het proces van communicatieve ervaring. Het begrijpen van propo-
sitionele betekenissen veronderstelt de mogelijkheid van zintuigelijke erva-
ring.

Het onderscheid tussen oorspronkelijk illocutionaire betekenissen en
oorsprocikelijk propositionele betekenissen gaat terug op het onderscheid
tussen interactie en arbeid, c.q. op het onderscheid tussen twee verschillende
leersituaties (UP, 233). De performatieve instelling van deelnemers aan taal-
handelingen, die ons de betekenis van illocutionaire handelingen bijbrengt,
moet scherp gescheiden worden van de niet-performatíeve instelling van waarne-
mers, die op correcte wijze hun waarnemingen in uitspraakzinnen weergeven en
zo de betekenissen van de zinnen van de propositionele inhoud leren (UP, 234):
illocutionaire betekenissen versus propositionele betekenissen, communicatie-
ve ervaringen (van de intersubjectiviteit) versus (monologische) ervaringen
met standen van zaken in de wereld, interactie versus arbeid. De mens behoort
volgens Habermas tot twee, van elkaar gescheiden werelden. Dit antropologisch
diialisme moet zich ook wel op het niveau van de taal afspiegelen. Daarom kan
l~abermas uiteindelijk ook onmogelijk het fundamentale inzicht van de taalhan-
delingstheorie te onderschrijven. Deze theorie immers stelt dat zowel het
the.matiseren van de intersubjectieve verhouding als het uitspreken van een
bepaalde stand van zaken volgens eenzelfde talige structuur verloopt. Elke
weergave van de werkelijkheid is een íllocutionaire handeling. Bovendien kan
men een illocutionaire kracht van een bepaalde taalhandeling slechts themati-
seren door die kracht zelf onderdeel van de betekenis van de propositionele
inhoud van een volgende taalhandeling te maken. Daartegenover wil Habermas het
ondc~rscheid tussen constatief en performatief taalgebruik handhaven.

liet onderscheid tussen constatief en performatief taalgebruik kan
volgens Habermas gehandhaafd blijven, wanneer men die tegenstelling adequaat
reconstrueert (UP, 239). Want de geldigheidsaanspraak op waarheid wordt welis-
waar bij elke taalhandeling verondersteld, maar wanneer we in het interactieve
taalgebruik de interpersoonlijke betrekkingen tussen spreker en hoorder thema-
tiseren, dan vermelden we slechts de propositionele inhoud van die taalhande-
Ling en gaan we van haar waar.heid uit. Omgekeerd kunnen we in het cognitieve
taaLgebruik de inhoud van een uiting thematiseren, terwijl de interpersoonlij-
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ke verhouding slechts terloops wordt vermeld. Men zou kunnen stellen dat
talige communicatie altijd plaatsvindt onder de voorwaarde dat de deelnemers
aan die communicatie zich tegelijk op twee niveaus bevinden, op het vlak van
de intersubjektiviteit én op het vlak van de ervaringen en standen van zaken.
Nu kan in een discours eerder de interpersoonlijke betrekking (interactief
taalgebruik) of eerder de propositionele inhoud (cognitief taalgebruik) tot
thema worden gemaakt. Daarmee wordt een identiteitsrelatie gesteld tussen de
propositionele inhoud van een taalhandeling en de weergave van (externe)
natuur en tussen de illocutionaire krachten van een taalhandeling en de inter-
subjectieve relatie. In het cognitief taalgebruik doen we aanspraak op de
waarheid van de propositionele inhoud en in het interactief taalgebruik stel-
len we de juistheid van de illocutionaire kracht. Het blijkt Habermas eigen-
lijk te spijten dat Austin het onderscheid tussen performatieve en constatieve
uitingen heeft opgegeven. Habermas meent dat Austin anders het onderscheid
tussen cognítief en interactief taalgebruik op het spoor zou zijn gekomen.
Door het onderscheid te laten vallen wiste Austin het onderscheid uit tussen
de universele aanspraak op waarheíd enerzijds en de universele aanspraak op
juistheid anderzijds (UP, 243).

Met het vermelden van cognitief en interactief taalgebruik is overi-
gerls het hele geldigheidsgebied van het discours nog niet beschreven. Nu is er
weliswaar geen communicatiemodus waarin de aanspraak op verstaanbaarheid kan
worden gethematiseerd. Immers aan de verstaanbaarheid moet voldaan zijn, opdat
er sprake is van diverse communicatiemodi. Een grammaticaal welgevormde zin
beantwoordt aan de aanspraak op verstaanbaarheid (UP, 212). Maar er is nog wel
ee~i communicatíemodus, die de waarachtigheid betreft van de manier, waarop een
spreker uitdrukking geeft aan zijn innerlijke natuur: het expressief taalge-
bruik. Van het cognitief en het interactief taalgebruik moet het expressief
taal~;ebruik worden onderschei.den, omdat de waarachtigheid van de spreker niet
zelf thema kan zi.jn van een discussie. Terwijl over de waarheid en de juist-
heid in een discussie beslist kan worden, kan de waarachtigheid van een spre-
ker slechts duidelijk worden uit de consistentíe van zijn opeenvolgende hande-
lingen (UP, 253). Vandaar dat het expressief taalgebruik theoretisch van
minder belang is.

Op basis van deze overwegingen komt Habermas tot zijn model van de
talige communicatie, waarin de geldigheidsaanspraken centraal staan, omdat in
deze aanspraken de specifiek bindende kracht van de taalhandelingen gevonden
moet worden. Taalhandelingen kunnen lukken omdat de sprekers er universele
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zijn. Een spreker, zo stelt Habermas, handelt conform het beoogde doel van de
overeenstemming wanneer hij met zijn grammaticaal welgevormde zinnen terecht
de drie aanspraken op geldigheíd doet. In iedere uiting komt dit systeem van
de vier geldigheidsaanspraken naar voren, omdat deze aanspraken universeel
zijn.

Met behulp van de taal in het algemeen en de vier geldigheidsaanspra-
ken in het bijzonder is het subject tenslotte ook in staat zichzelf te bepalen
ten opzichte van de externe natuur, van de normativiteit, van de innerlijke
natuur en ten opzichte van de taal zelf (UP, 256). Het model dat Habermas voor
de communicatie hanteert is er een, waarbij grammaticaal welgevormde zinnen
dour middel van de aanspraken op waarheid, juistheid en waarachtigheid ge-
bruikt worden om de externe natuur voor te stellen, de normatieve verhoudingen
mede te delen en aan de innerlijke natuur uiting te geven. Daarmee wordt de
tot nu toe impliciet gehouden ontologie expliciet: de externe natuur is het
objectieve gedeelte van de realiteit, dat als inhoud van uitspraken beweerd
kan worden. De maatschappelijke realiteit is de symbolische voorgestructureer-
de, níet-geobjectiveerde werkelijkheid, die door middel van de illocutionaire
be5tanddelen van de taalhandeling in het discours aanwezig is. Tenslotte is er
nog de innerlijke natuur, eveneens een stuk niet-geobjectiveerde werkelijk-
heid, die door middel van de intenties van de spreker in het discours aanwezig
is. De algemene structuren van het discours zorgen dus niet alleen voor een
relatie van de taal met de objectieve werkelijkheid, maar ook voor een relatie
met de normativiteit en met de subjectiviteit (UP, 255-258).

5. F;valuerende opmerkingen.

Bij mijn beschrijving van de conceptuele samenhangen, waarvan een goed
schema [e vinden is bij Thompson (35), ben ik uitgegaan van een bepaalde
interpretatie, die in de loop van dit verhaal haar heuristische waarde heeft
bewezen. De stelling dat Habermas nog steeds van het begrippenpaar arbeid en
interactie uítgaat doet de taaltheoretische onduidelijkheden van UP verdwij-
nen. Daarmee wil overigens niet meer gezegd zijn dan dat de interne consis-
tentie van Habermas' filosofie erdoor wordt aangetoond. Over de algehele
juititheid van de theorie heb ik me hier en daar al in negatieve zin uitgela-
t.e~~. I)aarover nog het volgende.

Ten eerste lijkt het mij tamelijk inplausibel om te veronderstellen,
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zoals Habermas doet, dat met elke taalhandeling alle vier de aanspraken op
geldigheid worden gedaan. Op welke wijze wordt er bijvoorbeeld in een begroe-
ting een aanspraak op waarheid gedaan? Wanneer Habermas alleen die taalhande-
lingen, die precies de vier geldigheidsaanspraken bevatten, als theoretisch
relevant zou beschouwen, omdat alleen zij op overeenstemming gerícht zouden
zijn, dan veronderstelt hij precies datgene wat bewezen moet worden, namelijk
dat het gericht-zijn op overeenstemming het telos is van de communicatie.

Natuurlijk heeft Habermas gelijk, dat de communicatie niet alleen de
wederzijdse herkenning van tekens als tekens veronderstelt, maar ook de weder-
zijdse erkenning van de ander met wie men spreekt en naar wie men luistert als
een taalbekwaam wezen. Maar de wederzijdse intermenselijke erkenning als
taalbekwame wezens zegt niets over de reikwijdte van de wederkerigheid. Dát
men de ander ziet als iemand waarmee men zich op talige wijze kan verstaan,
impliceert niet dat men in het gesprek uit zou zijn op het verkrijgen van een
situatie, waarin beide gesprekspartners dezelfde kansen zouden hebben om
taalhandelingen te uiten. Wanneer iemand een ander zijn wil oplegt, gebeurt
dat weliswaar vaak door middel van de taal, maar dan wordt daarbij zeker niet
de ideale spreeksituatie geanticipeerd (36). Habermas zou deze objectie zeker
naast zich neer leggen en erop wijzen, dat in zo'n geval geen sprake is van
communicatief handelen maar van strategisch handelen. Daarbij veronderstelt
hij wederom datgene wat juist bewezen moest worden, nl. dat het talige hande-
len gericht dient te zijn op het verkrijgen van overeenstemming.

Ten tweede heeft het onderscheid in taaltypen, waarbij een onderscheid
gemaakt wordt tussen cognitief, interactief en expressief taalgebruik, nadeli-
ge gevolgen. Immers wanneer we het weinig besproken expressief taalgebruik
buiten beschouwing laten, dan ligt nog de conclusie voor de hand dat de inter-
ne eenheid van de taal gevaar loopt. In UP had Habermas dit gevaar nog kunnen
bezweren. Later, in een lezing, zijn de uitspraken krasser. Omdat er een onei-
genlijk taalgebruik is, dat aan de oorspronkelijk monologische verhouding van
mens en externe natuur een additioneel talige uitdrukking geeft en een eigen-
lijke taal, zoals die functioneert binnen de intermenselijke sfeer van de
interactie, daarom zijn er twee soorten taal. Onder de titel "twee wijzen van
taalgebruik" (37) zegt Habermas daarom: "Zeggen hoe de dingen zijn, is niet
noodzakelijk afhankelijk van een of ander soort van reële of fictieve communi-
catie, je hoeft niet een bewering te doen, een taalhandeling uit te voeren
........... Begrijpen wat er gezegd is, vereist anderzijds deelname aan commu-
nicatief handelen........ In het eerste geval, een cognitief en niet-communí-



~-:il i~,l ~;c~hruilc van cl~~ l.~ril,..... ln lii,t Lwecde f;eval...... (wordt) Caal ge-
I,r~~ik~...... teneincle overeenstemming te bereiken........". Met deze twee
soorten taal hangen de twee mogelijke attituden van de mens samen: de objecti-
verende houding en de performatieve houding (38). In TKH gaat Habermas door op
deze thesen. Dat er nu van vier handelingsmodellen sprake is in plaats van de
drie handelingsmodellen, die verbonden zouden zijn met de drie vormen van
taalgebruik, doet geen afbreuk aan het feit dat slechts in het communicatief
handeli.ngsmodel - in tegenstelling tot het teleologische, normatieve en drama-
turgische handelingsmodel, waar de taal als een instrument gebruikt wordt voor
iets anders - de taal omwille van zichzelf aanwezig is, d.w.z. als een medium
van onverkorte overeenstemming (TKH, I, l42): "Sprache ist ein Kommunikations-
me~iium, das der Verst~ndigung dient" (TKH, I, 150).

Mijn derde slotopmerking betreft dit laatste, bijna 1200 pagina's
tellende boek. Ik ben van mening dat dit boek voor de communicatietheorie geen
nieuwe gezichtspunten oplevert. Er worden alleen enige andere begrippen aange-
dragen. Zo blijkt tegenover het handelen dat op overeenstemming gericht is en
eo ipso sociaal handelen is, het zogenaamde doel-georiënteerd handelen te
staan, dat naar zijn al dan niet sociale aspect instrumenteel, c.q. strate-
gische handelen wordt genoemd. Slechts de taal, die op 'Verstëndigung' uit is,
is de ware taal, want "Verst~ndigung wohnt als Telos der menschlichen Sprache
i.n~ie" (TKH, I, 387). De tegenwerping, dat communicatieve handelingen niet op
overeenstemming gericht zijn maar op de codrdinatie van handelingen, kan
volgens Habermas ontkracht worden door aan te tonen dat het taalgebruik dat op
overeenstemming gericht is niet van hetzelfde gewicht is als de andere modi
van taalgebruik, maar de originele modus is van taalgebruik. Daartoe gri tjP
Habermas naar het onderscheid tussen illocutionaire en perlocutionaire hande-
lingen. Hij rekent de talig bemiddelde interacties, waarin de deelnemers hun
illocutionaire doelen als zodanig volgen, tot het communicatieve handelen, dat
op overeenstemming is gericht. Daarentegen zijn er ook interacties, waarin een
van de deelnemers met zijn taalhandeling(en) bij de ander nog perlocutionaire
effecten wil bereiken. Dit type communicatieve handelingen noemt Habermas
strate~isch handelen (TKH, I, 396). Hiermee meent hij het primaat van de op
overeenstemming gerichte taal te hebben aangetoond. Omdat perlocutionaire
effecten alleen maar kunnen worden bereíkt door ook illocutionaire handelingen
te verrichten, kan men slechts strategisch handelen wanneer men de beschikking
heeft over de op overeenstemming gerichte taal. Strategisch handelen is dus
slechts mogelijk op basis van het communicatief handelen. Wanneer de spreker



91

met zijn illocutionaire handeling ook nog een tegenover de hoorder onuitge-
sproken doel of effect beoogt en dat doel ook bereikt, dan heeft hij niet
louter communicatief maar strategisch gehandeld.

Bij de bespreking van de taalhandelingstheorie waren we reeds gestoten

op het probleem van de afbakening van de klassen van de illocutionaire en
perlocutionaire handelingen. Het bleek niet simpel te zijn een criterium te

vinden om deze twee groepen van elkaar te scheiden. Dat men in de literatuur

die naar aanleiding van dit probleem is ontstaan, over het algemeen van de
juistheid van dit onderscheid toch overtuigd is, heeft mijns inziens te maken

met de fundamentele opvatting over de verhouding van de intentie en betekenis.
De meest pregnante formulering van deze opvatting kan men bij Searle vinden:
"Al1es wat kan worden bedoeld, kan gezegd worden". (SA, 19) Bij dit zogenaamde
principe van uitdrukbaarheid heb ik in het vorige hoofdstuk al de nodige
vraa~;tekens geplaatst. Maar wanneer men, zoals }labermas, overtuigd is van het
feit, dat dit hrincipe inderdaad geldt, dan hecft de spreker niet alleen een
vutledig overzicht over en inzicht in zijn intenties (of kan hij dit inzicht
do~~r middel van een kritisch, psycho-analytisch onderzoek verwerven), maar is
hij ook in staat precies het veld van de openlijke geïntendeerde bedoelingen
va~t zijn taalhandeling(en) te scheiden van de wél bedoelde, maar niet openlijk
beLeden bedoelingen. Hieruit blijkt wederom dat Habermas een mensbeeld han-
teert, waarin de mens volledig bij zichzelf aanwezig kan zijn. Omdat de mens
in principe voor zichzelf volledig transparant kan zijn, is het zijn intentie
ciie over de betekenis van de door hem geuite tekens beslist.

Tegen deze opvatting zou ik willen objecteren door erop te wijzen dat
het hebben van onuitgesproken intenties duidelijk niet voldoet als criterium
voor het bepalen van perlocutionaire handelingen. Immers, iemand die zegt:
"het is drie uur", kan met deze taalhandeling bij de hoorder het perlocutio-
naire effect van verontrusting teweegbrengen, dat hij helemaal niet intendeer-
de. Bijvoorbeeld omdat de hoorder om drie uur een belangrijke afspraak heeft,
waarvan de spreker niet op de hoogte is. Het omgekeerde is ook mogelijk. Een
spreker kan het periocutionaire effect van overtuïgen bij een hoorder wïilen
bereiken. Wanneer hij daartoe een uitgebreide argumentatie geeft, weet de
hoorder ook dat de spreker hem wil overtuigen. Qm van de spreker in deze twee
vuorbeelden te ze~;gen dat hij stratei;isch handelt en op niet-communicatieve
wi jrc mc~t de hoorder omg.~at, lijkt me onjuist.

Mijn vierde slutopmerking betreft het principe van uitdrukbaarlieid.
Bij Searle heeft de gepostuleerde eenheid van teken en betekenis, van uitdruk-



king en intentie vooral een wetenschapstheoretische status. Door middel van
liet principe kon de taal als object van wetenschappelijk onderzoek worden
voorgest~ld. Het talige handelen kan slechts worden gesystematiseerd, als men
bereid is te abstraheren en te idealiseren (SA, 56). Daarmee is de serieuse
taal, die precies uitdrukking geeft aan wat de spreker bedoelde, een theore-
tische constructie. Habermas gaat wezenlijk verder. De ideale machtsvrije
spreeksituatie is dan ook meer dan een regulatief principe (W, 258; VB, 140).
De bindende kracht van de taalhandeling, de kracht die een gemeenschappelijk-
heid doet ontstaan tussen de hoorder en de spreker, wordt gevormd door de
geldigheidsaanspraken. Daarmee doet Habermas een wezensuitspraak over de sfeer
van de menselijke communicatie: daar, waar aanspraak wordt gedaan op geldig-
heid, ís aanspraak op macht afwezig en is men uit op overeenstemming (TKH, I,
4O6). Macht en geldigheid zijn elkaar uitsluitende begrippen. Wanneer iemand
met zijn illocutionaire handeling op basis van zijn macht zijn toehoorder
er~ens toe wil brengen, dan is er sprake van strategisch handelen. Pas wanneer
de met een taalhandeling gedane aanspraak (c.q. aanspraken) op geldigheid kan
worden teruggewezen, is er sprake van communicatief handelen. Op dat moment
kari niet meer de macht, maar moet de rationaliteit, die in de discussie
he~~rst, beslissen over de geldigheid. Het communicatief handelen is daarmee
bij bepaling een sfeer, waarin men op rationele gronden door middel van de
uitsluiting van de macht tot overeenstemming probeert te komen. Daarmee weten
we ook wat het begrip 'systematisch verstoorde communicatie', dat zo'n belang-
rijke rol speelde in de discussie tussen Gadamer en Habermas, betekent. Syste-
matiscli verstoorde communicatie is het gevolg van een vermenging van doel-
georiënteerd handelen en handelen dat op overeenstemming is gericht (TKH, I,
445). Ons vermoeden dat de macht de communicatie op systematische wijze kan
ver-storen, blijkt juist geweest te zijn. De communicatie is niet meer op
overeenstemming gericht, wanneer één van de deelnemers zich doel-rationeel
opstelt en aldus het begrip macht, dat karakteristiek is voor de monologische
verhouding mens-natuur, binnenbrengt in de machtsvrije, op geldigheidsaanspra-
ken gebaseerde intermenselijke, communicatieve verhouding.

Het postuleren van het principe van uitdrukbaarheid en van de gel.dig-
heid van de dubbele structuur van het discours hebben ook daarom veel verder
reikende consequenties, omdat het Habermas uiteindelijk niet te doen is om een
min of ineer adequate theorie over het discours. Habermas is geen linguist. Hij
wil door middel van de theorie van het communicatíeve handelen een fundering
geven aan een Icritische maatschappijtheorie (TKH, II, 583). In het communica-
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ti~ve handelen meent Habermas - en dit is mijn vier.de slotopmerking - een vorm

van redelijkheid gevonden te hebben, die voor ons als norm kan functioneren om
c1~~ maatschappij in haar ontwikkeling te kunnen beoordele.n.

Het voorafgaande zal duidelijk gemaakt hebben dat ik van de juistheid
van de taaltheoretische concepties van Habermas verre van overtuigd ben. Zijn
theorie van de geldigheidsaanspraken brengt mijn inziens niet alleen theore-
tisch inplausibele stellingen met zich mee, maar ook het eraan ten grondslag
liggende mensbeeld lijkt me onjuist. Het lijkt me, met Gadamer, onjuist een
"Aufhebung" van alle natuurlijke stemmingen in rationeel-bewuste motivaties
voor mogelijk te houden (39). Nu ligt het hier verder niet op mijn weg om de
verhouding van communicatietheorie en maatschappijtheorie te bespreken. Wel
wiL erop wijzen dat een foutieve conceptie van de taal verregaande implicaties
heeft voor de ethiek. Met de leer van de geldigheidsaanspraken als het funda-
ment van de communicatieve competentie hangt het onderscheid tussen communica-
tief handelen en discussie nauw samen. Nu zijn er twee soorten discussies, de
practische en theoretische discussie. In de theoretische discussie worden
aanspraken op waarheid, in de praktische discussie aanspraken op juistheid ge-
tot~tst (UP, 252-253). Wanneer nu tevens wordt gesteld dat in de dubbele struc-
tuur van het discours de propositionele inhoud exclusief betrekking heeft op
de relatie van de mens met de externe natuur en de illocutionaire kracht
ex~~lusief betrekking heeft op de intermenselijke relatie, dan is het misschien
no;; wél voorstelbaar dat een theoretische discussie mogelijk is, maar een
pr.3ktische discussie is dan moeilijk denkbaar. Hoe zou men zich een discussie
moeten denken over een bepaalde aanspraak op juistheid, die in de illocutio-
naire kracht van een bepaalde taalhandeling wordt uitgedrukt, wanneer men de
illocutionair uitgedrukte verhouding volgens de taalstruktuur niet als norma-
tíeve verhouding in het propositionele gedeelte van een volgende taalhandeling
kan thematiseren?

Maar zelfs als we aannemen dat een praktische discussie tóch mogelijk
is, zelfs dan blijven er moeilijkheden met zo'n door Habermas cognitivistisch
„enc3em~e ethiek. ~mdat hij meent dat de strukturen van een praktische discus-
sie analoog zijn aan de strukturen van een theoretische discussie, veronder-
stelt hij dat het rationele karakter van een norm, oftewel haar geldigheid,
afhankelijk is ván de uitkomst van de discussie, die over die norm wordt
gevoerd. Conform de eisen die aan het theoretisch debat worden gesteld, kan
alleen de machtsvríje praktische discussie het rationeel gehalte van een norm
bepalen. Afgezien van de vraag of zo'n discussie realiseerbaar is, kunnen we
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ons ook afvragen of een ethiek, die zich baseert op de bereidheid van allen om
tot zo'n machtsvrij gesprek toe te treden, wel wenselijk is. Wat is de zin van
een gesprek over de geldigheid van een norm, als de mensen, die eraan deelne-
men, hun particuliere belangenpositie niet in de discussie kunnen meenemen? En
bovendien: waarover moet een praktische discussie nog gaan, wanneer men reeds
een symmetrische verdeling van de mogelijkheden om taalhandelingen te kiezen
en uit te spreken heeft bereikt?

Volgens Habermas bevinden we ons eigenlijk altíjd al binnen deze
machtsvrije sfeer. In het pure communicatieve handelen doen we geen aanspraken
op macht, maar op geldigheid. Dáár moet dus ook beslist worden over de waar-
heid van een bewering en over de juistheid van een norm. Pas wanneer we ons
van de situatie van de schaarste zullen hebben bevrijd, zal ook feitelijk deze
situatie van het samenvallen van particulier belang en algemeen belang in het
puur communicatief handelen gerealiseerd kunnen worden. De arbeid zonder woord
en de communicatie zonder macht, dat is de droom van Habermas. Maar moeten wij
dan niet de vraag herhalen, die we naar aanleiding van het Habermas-Gadamer
debat stelden: Waarover zullen wij het in de 'herrschaftsfreie Diskussion'
hebben? Wat is de inhoud van de levenswereld, van het communicatieve handelen?
En: is de stelling dat een machtsvrije discussie mogelijk is, niet een list
van de macht zelf?
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Korter werken of
Houden wat je hebt
Tendenzen, feiten, meningen

april

mei

mei

mei

juni

juni

juni

juli

juli

aug.

sept.

sept.

sept.

okt.



111

1N 19i33 KI?EDS VF.RSCHENEN (vervol.g)

3O. A. Kapteyn The impact of changes in income
S. van de Ceer and Eamily composition on
H. van de Stadt subjective measures of we11-being okt.

31. J. van D1ier Cewc~ne differentievergeli,jkingen
met niet-constante coëfficiënten
en partiële differentievergelijkingen nov.

32. A.K. Dorsman Gen nieuwe marktindex voor de
.J. van der Hilst Amsterdamse effectenbeurs

De Tam

.i3. W. van Hulst Het vervangingsprobleem bij duurzame
produktíemiddelen en de ondernemings-
doelstelling volgens J.L. Meij

nov.

dec.

34. t1.ll. Merbis Large-Scale Systems Theory for the
Interplay Model dec.

35. .T.V.C. Kleijnen Statistische Analyse:
Wat is de kans op .....? c1ec.
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~1. P. Kooreman
A. Kapteyn

Estimation of Rationed and Unrationed
Household Labor Supply F,quations
UsinK Flexible Functional Forms jan.

O2. Frans Boekema
Leo Verhoef

~)3. .T.}i..T. Roemen

Lokale initiatieven; Sleutel voor werk-
gelegenheidsontwikkeling op lokaal en
regionaal niveau

Tn- en uitstroom van melkvee in de
Nederlandse rundveesektor geschat
m.b.v. een "Markov"-model

febr.

f ~~br.

O4. M.I). Merbis From structural form to state-space
representation febr.

05. R.H. Veenstra Steekproefcontrole op ernstige en
J. Kriens niet-ernstige fouten

(gecorrigeerde versie) maart
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