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Geraadpleegde werken van Jürgen Habermas 
 
Technik und Wissenschaft als >Ideologie< , Frankfurt 1969 
 
Vorlesungen zu einer sprachtheoretischen  Grundlegung der Soziologie (1970/71); S. 
11ff in: 
 
Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommu nikativen Handelns, Frankfurt 1986 

(2) (verder aangehaald als Vorst.). 
 
J.Habermas, N.Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder  Sozialtechnologie - Was leistet 
die Systemforschung ?, Frankfurt 1971 
 
Einige Schwierigkeiten beim Versuch, Theorie und Praxis zu vermitteln, S. 9ff in: 
 
Theorie und Praxis, Neuausgabe Frankfurt 1971 
 
Wahrheitstheorien (1972) in: Vorst.-127ff 
 
Nachwort, S. 367ff in:  
 
Erkenntnis und Interesse (1968): Neuauflage Frankfurt 1973 
 
Notizen zur Entwicklung der Interaktionskompetenz (1974) in Vorst.-187ff 
 
Ueberlegungen zur Kommunikationspathologie (1974) in: Vorst.-226ff 
 



Intentionalistische Semantik (1975/76) in: Vorst.-332ff 
 
Intention, Konvention und sprachliche Interaktion (1976) in: Vorst.-307ff 
 
Was heisst Universalpragmatik? (1976) in: Vorst.-353ff 
 
Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, 1982 (3). 
 
Aspekte der Handlungsrationalität (1978) in: Vorst.-441ff 
 
Replik auf Einwände (1980) in: Vorst.-475ff 
 
Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt 1981 (1985-3). Band I : 

Handlungsrationalität und gesellschaftliche 
Rationalisierung. (verder  

aangehaald als H I); Band II: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft (verder 
aangehaald als H II). 

  
Erläuterungen zum Begriff des kommunikativen Handelns, in: Vorst.-571ff 
 
Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt 1983 (verder aangehaald als 
Moral). 
 
Questions and Counterquestions, p. 192ff in: R.J. Bernstein (Ed), Habermas and 
Modernity, Cambridge 1985 
 
Die neue Unübersichtlichkeit. Kleine politische Schriften V, Neue Folge Band 321 
(Ed.Suhrkamp). Frankfurt 1985, S.178-180. Verder aangehaald als : Neue.\ 
 
Der Philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt 1985 (verder aangehaald als Phil) 
 
Moral und Sittlichkeit, in : Merkur 442, Dez. 1985, S. 1041ff 
 
Entgegnung, S. 327 t/m 405 in: A. Honneth/H. Joas (Hg), Kommunikatives Handeln, 
Frankfurt 1986 
 
Eine Art Schadensabwicklung. Frankfurt 1987 
 
Die Einheit der Vernunft in der Vielheit ihrer Stimmen, in : Merkur Januar 1988  
 
Wie ist Legitimität durch Legalität möglich?, afgedrukt in Willem van Reijen (red), 
Bundel bij het Habermas Symposium op 21 en 22 jan. 1988 (nog ongepubliceerd t.v.v. 
verschijnen van dit proefschrift; zal verschijnen in Theory, Culture and Society). 
 
 
 
 



 
 
Lijst van gebruikte afkortingen van titels 
 
Een aantal titels, die vaak voorkomen, worden in de tekst geciteerd  met behulp van 
afkortingen. Terwille van de overzichtelijkheid noem ik hieronder al die titels in alfa-
betische volgorde van de gebruikte afkortingen en de plaats, waar men de volledige titel 
kan vinden. B.v. (1-9), na Emp., wil zeggen dat in noot 1 van hoofdstuk 9 de titel voluit 
staat.         
 
 
Emp.  = Van der Ven, Op weg naar een empirische theologie (1-9). 
Entspr.   = Jüngel, Entsprechungen : Gott-Wahrheit-Mensch (5-4). 
Gott  = Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt (3-1).  
H I                 = Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns I (1-1).   
H II  = idem, deel II (1-1). 
Hon   = Honneth/Joas, Kommunikatives Handeln (2-2). 
K  = Kunneman, Habermas' theorie van het c. h. (5-2). 
Kr.g.d.             = Van der Ven, Kritische godsdienstdidactiek (3-9). 
KS   = V.Brachel/Mette, Kommunikation und Solidarität (15-4). 
Luh-Hab = Luhmann/Habermas, Theorie der Gesellschaft usw (10-2). 
Meth.             = De Groot, Methodologie (17-9). 
Moral             = Habermas, Moralbewusstsein und k. H. (3-8). 
Neue              = Habermas, Die neue Unübersichtlichkeit (1-2). 
P     = Peukert, Wissensch.theorie-Handl.theorie-Fund.theol.(1-4). 
Past.             = Van der Ven, Pastoraal tussen ideaal en werkelijkheid (6-9). 
Phil.             = Habermas, Der Philosophische Diskurs der Moderne (2-2). 
R.H.  = Kunneman/Keulartz, Rondom Habermas (37-3). 
Seel  = Seel, Die Kunst der Entzweiung (4-7). 
TH   = Fuchs, Theologie und Handeln (16-4). 
Thomp             = Held/Thompson, Habermas : Critical Debates (3-3). 
Vorst.              = Habermas, Vorstudien und Ergänzungen (2-1). 
VWN  = Van der Ven, Vorming in waarden en normen (3-2). 
Vrijw.             = Vossen, Vrijwilligerseducatie (10-9). 
W  = Kunneman, De Waarheidstrechter (4-2). 
Zin  = Berger, Vragen naar zin (9-6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 1     Inleiding   
 
 
 



1.1   Rationalisering en theologie 
 
In 1981 heeft Jürgen Habermas (1929) -voorlopig- een lange denkweg afgesloten met zijn 
"Theorie des kommunikativen Handelns" (1). Zijn ideeën hebben veel weerklank 
gevonden, ook in de theologie. Hij wil de normatieve grondslagen voor een kritische 
maatschappijtheorie verhelderen (2). Hij is maatschappijcriticus en vooral filosoof, maar 
wel van een soort 'postfilosofie'. Want hij gaat er van uit, dat hij een rationeel fundament 
kan leggen onder zijn handelingstheorie, die de maatschappijtheorie moet dragen. 

 
Het plan voor zo'n omvattende theorie vatte Habermas (geb. 1929) reeds op in het 
begin van de jaren vijftig. Hij had als schooljongen de tweede wereldoorlog 
meegemaakt. Zijn familie bewierookte Hitler niet, maar stond ook niet kritisch 
tegenover het nazi-regime. Na de oorlog werd hij zich met een schok bewust van de 
historische constellatie waaronder hij was opgegroeid. Als student vroeg hij zich af 
hoe een cultuur die een Kant en een Marx had voortgebracht en waarin de thema's 
redelijke kritische emancipatie en concrete verwerke- lijking van vrijheid zo dominant 
waren, evengoed een vruchtbare bodem kon opleveren voor de groei van het nazisme 
(3). Lezing van de "Dialektik der Aufklärung" (=Dial.) (4) van Adorno en Horkheimer 
-leiders van het "Institut für Sozialforschung" in Frankfurt en tijdens het Derde Rijk in 
de V.S., die de zgn. 'Kritische Theorie ontwikkelden- openden zijn ogen nog meer. Hij 
las daar dat de "Sinn der Wissenschaften fraglich" is geworden : "Was die eisernen 
Faschisten heuchlerisch anpreisen und die anpassungsfähigen Experten der Humanität 
naiv durchsetzen : die rastlose Selbstzerstörung der Aufklärung zwingt das Denken 
dazu, sich auch die letzte Arglosigkeit gegenüber den Gewohnheiten und Richtungen 
des Zeitgeistes zu verbieten." (Dial.-1). De Verlichting leidde tot de heerschappij van 
het blind objectieve, het natuurlijke. De oorzaak "des Rückfalls von Aufklärung in 
Mythologie" (moeten we niet zoeken in de opgerakelde en moderne nazi-mythen zelf, 
maar) "ist zu suchen bei der in Furcht vor der Wahrheit erstarrenden Aufklärung 
selbst." (Dial.-3,f). De Aufklärung is eenzijdig machtsdenken, dat de massa niet 
minder bedriegt dan de mythe (Dial.-47f; -128ff). Habermas werd medewerker van 
Adorno en besloot om te onderzoeken hoe de pathologieën van de moderne tijd, die 
ondanks de vooruitgang optreden, zijn ontstaan.  

 
1.1.1   De ontwikkeling van het denken van Habermas 
Ik zal in een korte schets, waarin ik gebruik maak van overzichten van Bernstein en Van 
Reijen, de ontwikkeling van het denken van Habermas weergeven. 

Habermas begon zijn onderzoek in aansluiting bij de Kritische Theorie van Adorno en 
Horkheimer. Deze had als uitgangspunt, naast de filosofische traditie van Kant via 
Hegel naar Marx, zoals velen in de sociale wetenschappen, Webers theorie van het 
proces van rati-onalisering van de westerse samenleving sinds de Verlichting gekozen. 
Weber legt er de nadruk op, dat doelrationaliteit het voor het zeggen kreeg in de 
samenleving en hij meent, dat het verlies aan vrijheid en betekenisverlening 
("Sinngebung") niet kan worden gecompen-seerd. De oude wereldbeelden raken in 
verval en Weber ziet niet, hoe normen rationeel gefundeerd kunnen worden. Adorno 
en Horkheimer deelden zijn mening. Maar Habermas sluit aan bij het oorspronkelijke 
streven van de Kritische Theorie om het handelen van de moder-ne samenleving een 
rationele normatieve grondslag te geven. Daarmee waagt hij een poging -al zal hij het 
zelf zeker niet zo noemen- om een nieuw universalistisch "Weltbild" te ont- werpen. 
Dat is dan wel een zeer fragmentarisch wereldbeeld, want het formeel-rationele den-
ken kan niet meer zomaar aansluiten bij de praxis. In "Erkenntnis und Interesse" heeft 
Habermas zijn systematische programma geschetst. "Kenniskritiek is slechts mogelijk 
als  maatschappijtheorie" (van Reijen) (5). "De geschiedenis van het verval van de 
politieke functie van de openbare meningsvorming, van de nog steeds gepraktiseerde 
toepassing van geweld tegen binnenlandse opposities en tegen staten, brengt 
Habermas ertoe zich af te vragen hoe het mogelijk is dat het praktische verloop van de 
geschiedenis in lijnrechte tegenstelling staat tot de premissen die aan 'normale' 
menselijke communicatie ten grondslag liggen en die de uitgangspunten van de grote 
filosofische, natuurrechtelijke en politiek-filosofische traditie zijn geweest." (6).  
Giddens zegt terecht, dat Habermas in zijn volgende werken, vanaf 1971, voor zijn 
emancipatorische interesse niet meer alleen uitgaat van de kennisleer, maar bovenal 
van taal, taal-ontwikkeling en communicatie (7). Habermas werkt aldus van drie 
kanten : hij ontvouwt een  kentheorie, een theorie van de menselijke communicatie en 
een evolutietheorie. In zijn essays "Zur Rekonstruktion des historischen 
Materialismus" (1976) (8) beschrijft hij de factoren, die bepalend zijn voor technische 
en culturele ontwikkeling, parallel met de individuele ontwikkeling van de mens, als 
een leerproces. "Volgens Habermas komt het bij de evolutie vooral aan op een 



ontwikkeling van het communicatieve handelen. Dit kan echter noch onder het aspect 
van de ontwikkeling van techniek en technologie begrepen worden, noch onder het 
aspect van strategisch handelen, maar alleen onder het aspect van morele 
verantwoordelijkheid en rechtvaardiging van normen. Dat impliceert opheffing van 
machtsuitoefening." (9). 
Habermas is met Marx een overtuigd voorstander van de materialistische filosofie, 
maar de fout van Marx was z.i., dat hij reflexie begreep naar het model van productie. 
Volgens Habermas moet maatschappijkritiek bedreven worden "als een theorie waarin 
men zich bewust kan zijn van het verschil tussen de te kennen natuur en de te kennen 
sociale relaties." (9). De grote problemen die daarmee gegeven zijn, n.l. de 
verstrengeling van "Erkenntnis und Interesse" en het onderscheid tussen "Arbeit und 
Interaktion" (10) worden in de theorie van het communicatieve handelen weliswaar 
anders en meer nauwgezet behandeld dan in eerdere studies, maar blijven 
hoofdmotieven van zijn werk. 

 
1.1.2   Habermas' communicatietheorie en de theologie 
Het huidige denken van Habermas is m.i. voldoende te verklaren vanuit zijn werken sinds 
1971, toen hij zich definitief begon los te maken van de bewustzijnsfilosofie sinds 
Descartes en zocht naar een nieuwe wetenschap- pelijke theoretische grondslag, vooral 
vanuit de taalfilosofie van Austin en Searle. Habermas gaat dan drie gelijkwaardige 
momenten van rationaliteit onderscheiden, te weten het objectieve, het normatieve en het 
expressieve. Deze rationele symmetrie ligt in de struktuur van de menselijke taal besloten. 
Verder gaat Habermas niet terug. Hij meent te hebben aangetoond, dat hij helemaal buiten 
een godsdienstig laatste fundament om het menselijk handelen -en dus de samenleving- 
kan verklaren. En dat zonder het oude positivistische standpunt te hoeven innemen, noch 
het sceptische, dat thans vrij algemeen gangbaar is in de wetenschappelijke discussie. 
Habermas gaat uit van de eenvoudige gedachte, dat we een taalhandeling (en over vormen 
van taal die daartoe niet te herleiden zijn heeft hij het niet) dan verstaan, wanneer we de 
voorwaarden kennen, die haar acceptabel  maken. D.w.z. uitspraken moeten geldig zijn 
voor alle drie momenten van rationaliteit. Dan kunnen mensen zich "rational 
verständigen". En zijn intuïtie is, dat mensen zich steeds minder zullen kunnen -en willen- 
verschuilen achter niet-rationele, b.v. godsdienstige normen, maar zich willen 
"verständigen", met als "Telos" de ideale communicatiegemeenschap. Overigens is 
Habermas zich zeer wel bewust van andere vormen van handelen, zodat zijn ideaal alleen 
geldt voor het communicatieve handelen en geen utopie is. Zijn intuïtie heeft z.i. een 
quasi-transcendentaal karakter en vervangt in deze tijd de vroegere godsdienstige 
grondslag van het handelen in de samenleving. 
Enerzijds sluit zijn normatieve uitgangspunt van Habermas' theorie, de "herr-schaftsfreie 
Kommunikation", direct aan bij de tradities van joden en chris-tenen en spreekt erg aan. 
Anderzijds maakt zijn "Versprachlichung des Sa-  kralen" een theoloog sprakeloos. En ik 
vroeg mij af of het niet bevreemdend is, dat een dergelijke strikt seculiere theorie van een 
auteur die meent, dat het godsdienstige, tenminste in rationele, wetenschappelijke zin, 
heeft afge- daan, zoveel bijval vindt in de -praktische- theologie. Zodat men zelfs prak-
tische theologie omdoopt in "communicatief handelen". Zou het op het eerste gezicht juist 
niet meer voor de hand liggen om te zeggen, dat praktische theologie, voorzover ze ook 
theorie van de samenleving wil zijn, overbodig is 'na Habermas' in plaats van dat ze 
gebruik maakt van zijn theorie ? 
Deze vragen stelde ik mij bij het begin van mijn onderzoek. 
Het doel van deze studie is dan ook, na te gaan, of de handelingstheorie van Habermas 
verenigbaar is met het handelen vanuit de christelijke geloofs-overtuiging en bruikbaar is 
voor dit handelen, in het bijzonder voor de praktische theologie. 
Veel kritici van Habermas, waaronder Kunneman, betwijfelen of de idee van de ideale 



communicatiegemeenschap voldoende onderbouwd is of kan worden. Deze kritiek is van 
groot belang voor onze theologische vraagstelling. Ten eerste : overtrekt Habermas niet de 
betekenis van -zij het ook drievoudige- rationaliteit ? Ten tweede : Zijn de 
vooronderstellingen van Habermas wel afdoende te verdedigen ? Ten aanzien van de 
eerste vraag gaat het er om na te gaan, of ik terecht betwijfel, dat de betekenis voor de 
samenleving die godsdienst had kan opgaan in rationaliteit (ook al zou dat expressieve of 
esthetische rationaliteit zijn). 'God geloven' zou een eigensoortige menselijke 
mogelijkheid kunnen zijn met consequenties voor het handelen. Begrippen zoals verge-
ving, verzoening en rechtvaardiging van de goddeloze zouden een blijvende meerwaarde 
kunnen hebben, al neemt het rationele denken (ook normatief en subjectief) toe. Geloven 
zou wel eens blijvend betekenis kunnen hebben binnen een samenleving waar de 
mogelijke consensus en dissensus te maken heeft met pluralisme van levensvormen, met 
persoonlijke en groepsbelangen.  

 
Theologisch gesproken gaat het dan om 'de machten van het kwaad', om 'zonde en 
schuld', maar ook om 'rechtvaardiging en heiliging'. Wanneer Jezus een Romeins 
officier ontmoet, merkt hij tot zijn eigen verwondering, dat hij zo'n groot geloof niet 
had gevonden in Israël. Waar de Geest ruim baan krijgt, opent de Tora zich ook voor 
de heidenen. Daar zijn 'hemel en aarde het eens'. Later waaiert het Evangelie uit over 
het hele Romeinse rijk. Maar hoe meer het zich hecht aan bepaalde levensvormen, hoe 
minder ruimte het geeft aan de Geest. Het verwatert. Want levensvormen zijn taai en 
kapselen ook het Evangelie in, dat dan niet meer waard is om Evangelie te heten. 
Ook Habermas zegt niet, dat hij het laatste woord heeft over de samenhang en de 
wezenlijke verschillen tussen levensvormen. Wel wijst hij een nieuwe weg hoe 
mensen, als ze hun problemen rationeel willen oplossen, ondanks culturele verschillen 
met elkaar kunnen omgaan. Zijn oplossing is echter formeel, al zal ik verderop wijzen 
op de concrete 'kracht van het illocutionaire'. Het wezenlijke dat het christelijk geloof 
zou kunnen inbrengen, is een materiële ondersteuning van zijn handelingstheorie. De 
kern van het Evangelie, rechtvaardiging en heiliging, die beide gedragen worden door 
het werk van de Heilige Geest, kunnen binnendringen in particuliere levensvormen ; 
ze laat ze hun eigenheid, maar geeft ze wel 'nieuwe zin'. 

 
Dat leidt tegelijk naar de tweede vraag. Heeft Habermas wel gelijk met zijn reconstructies 
van het verleden, die aantonen dat de rationaliteit steeds is toegenomen, zodat de 
noodzaak van godsdienstige vooronderstellingen, ver- klaringen en oplossingen 
verdwenen is ? Is het eigene van godsdienst niet van een andere orde, en is dat eigene ook 
niet op vergelijkbare wijze mee- gegaan in de historische ontwikkeling ? Stonden b.v. 
Luther (Münzer !) en  Calvijn (Beza !) niet zelf al in het ochtendgloren van een nieuwe 
tijd ? Hun erfdeel is vaak misbruikt om eigen- of landsbelang te dienen en de oude sa- 
menleving te conserveren. Ook godsdienst is een al te menselijk verschijnsel. Maar dat 
betekent m.i. niet dat het christelijk geloof heeft afgedaan. 

 
Volgens Habermas, die hierin meegaat met Max Weber, vormde het christendom een 
"Welt- bild", een "hochkultureller Gruppenidentität", die vroeger in staat was om de 
samenleving samen te smeden, maar door de rationalisering haar "Sinn" (betekenis) 
heeft verloren (11). De daarmee gegeven vraagstelling, namelijk hoe men zich de 
correlatie van "Weltbild" en religie zou kunnen voorstellen, is in bovengenoemd 
verband interessant en zal -zij het meestal impliciet- meegenomen worden. Want ook 
wanneer men instemt met Habermas dat  dergelijke allesbepalende Weltbilder bezig 
zijn te verdwijnen -dat spreekt alleen al vanzelf als men de empirische werkelijkheid 
van de Westeuropese samenlevingen voor ogen heeft- hoeft daarmee nog niet gezegd 
te zijn, dat het geloof zonder meer gebonden is aan een bepaald -en wel een 
achterhaald- wereldbeeld. Het vond wel haar uitdrukkingsvorm in en het heeft zich 
wel vereenzelvigd met een bepaalde cultuur, maar dat is iets anders.  

 
Ik hoop te laten zien, dat het geloof een bepaalde, voor de mensheid essentiële, wijze van 
omgaan met de werkelijkheid is, die het leven een geheel eigen 'kleur' geeft en praktisch 
relevant is. God is meer dan nood-zakelijk : dat zien we aan de profeten van Israël en aan 



Jezus Christus. Dat weten christenen 'door de Geest'. Daarmee heb ik ook mijn eigen 
theologische uitgangspunt geformuleerd. 

 
De uitspraak "God is meer dan noodzakelijk" is van Eberhard Jüngel (Gott als 
Geheimnis  der Welt, S.29; verder aangehaald als "Gott") (12). 
De toevoeging "de profeten van Israël" is echter een verruiming van zijn christologi-
sche theologie zoals we die vinden bij b.v. Miskotte en een theoloog die hieronder 
besproken wordt, Helmuth Peukert. Peukert is de eerste theoloog geweest die zich 
fundamenteel heeft beziggehouden met de theorie van Habermas. 
Dat een theologie pneumatologisch van opzet moet zijn, is mijn derde uitgangspunt. 
Vooral in hoofdstuk 6 zal moeten blijken, in hoeverre de standpunten van Jüngel en 
Peukert verschillen en of ze passen bij een pneumatologische theologie. 

 
 
Waar de Geest ruim baan krijgt, via het handelen van mensen, 'zijn hemel en aarde het 
eens'. Zoals ik later uitvoeriger uiteen zal zetten, is hiermee natuurlijk niet bedoeld dat er 
geen echte communicatie mogelijk zou zijn buiten het handelen van christenen om. 
Integendeel, het handelen van christenen, vanuit het Evangelie, moet 'werelds' worden om 
relevant te zijn.                                                                        
 
 
 
1.2    Het doel van deze studie en de werkwijze 
 
1.2.1  Doel en hypothesen 
Het doel van deze studie is, zoals gezegd, na te gaan of de theorie van het communicatieve 
handelen van Habermas verenigbaar is met en bruikbaar is voor het handelen vanuit een 
christelijke geloofsovertuiging en in het bijzonder de praktische theologie. 
Bij deze doelstelling maak ik drie opmerkingen. Ten eerste wil ik aan- tonen, dat er wel 
degelijk "geloven na Habermas" mogelijk is, ondanks diens "Versprachlichung des 
Sakralen". Dat geloof is trouwens springlevend en, als het wordt uitgedrukt in 
geloofsuitspraken, empirisch verifieerbaar. Maar bovendien spreek ik, ten tweede, van 
theologie. Ik zeg dus niet, dat er nog "naturwüchsige" resten religie gedijen, maar hoop de 
pretentie waar te kunnen maken dat theologie een zekere mate van wetenschappelijkheid 
kan claimen. En dat niet alleen in die zin, dat het sociaal-psychologisch beschrijfbare 
fenomenen zijn, die hier en daar een functionele inbreng kunnen hebben, maar ook zo, dat 
er theorievorming mogelijk is over de inhoudelijke bijdrage van religie aan 
handelingstheorieën, aan de betekenis- verlening voor de mens en aan de overleving van 
mens en natuur op aarde. Ten derde vermoed ik, dat deze theologische theorie bovendien -
tegen de verwachting van Habermas in- kan aansluiten bij de theorie van het 
communicatieve handelen. 
Vanuit deze drie punten kom ik tot de volgende hypothesen, die mijn verdere werkwijze 
bepalen. 
Hypothese l. Er is -i.t.t. de mening van Habermas- wel theologische theorievorming 
mogelijk die een bijdrage levert aan de betekenisverlening van de mens en de overleving 
van mens en natuur op aarde, die boven- dien kan aansluiten bij de theorie van het 
communicatieve handelen. 
Hypothese 2. De humanistische visie van Habermas op mens en samen- leving en op de 
menselijke relaties binnen deze samenleving, een visie die is voortgekomen uit de traditie 
van joden en christenen, sluit dermate aan bij deze traditie, dat een 'christelijke' 
anthropologie en handelingstheorie op de één of andere manier verenigbaar zouden 



moeten zijn met de theorie van Habermas. 
Hypothese 3. Habermas kan de hoofdzaken van zijn theorie zeer goed ver-dedigen. Maar 
hij gaat uit van de vooronderstelling, dat mensen zich wíl-len "verständigen". Ik stel, dat 
het christelijk geloof uitgaat van de vooronderstelling, dat de mens de wilskracht om zich 
te "verständigen" ontvangt door de werking van de Heilige Geest. 
 
1.2.2   Werkwijze 
Dit inleidende hoofdstuk zal ik in de volgende paragraaf afsluiten met een paar algemene 
opmerkingen over handelingstheorie, die reeds toegespitst worden op de theorie van 
Habermas. 
In hoofdstuk 2 geef ik de theorie van het communicatieve handelen van Habermas 
summier weer (en in volgende hoofdstukken verdiep ik deze weergave op een aantal 
punten die aansluiten bij de lijn van deze studie). Ik beperk mij vooral tot de aspekten, die 
belangrijk zijn voor de gedachtengang die in de vorige paragraaf is geschetst en in de 
doelstel- ling en de drie hypothesen is uitgewerkt. Daarom ga ik niet uitvoerig in op de 
ontwikkelingsgang van het denken van Habermas en zijn verhouding tot de Kritische 
Theorie. 
In hoofdstuk 3 komen verschillende kritici van Habermas aan het woord, met de reactie 
van Habermas daarop. Enerzijds laat ik zien, hoe sterk zijn argumenten zijn, al haal ik, 
aansluitend bij hypothese 2, geen kritici aan die diametraal tegenover Habermas staan. 
Anderzijds passeren dus met name die kritici de revue, die zich enigszins verwant met 
hem voelen, maar die bij mij theologische vragen aan Habermas oproepen, ook al zijn zij 
daar zelf in de meeste gevallen niet op uit.  Een uitzondering vormt Luhmann. Zijn 
standpunt staat wèl recht tegenover de humanistische visie van Habermas. Ik heb hiervoor 
drie redenen. Ik bespreek zijn systeemtheorie, omdat ze ook in Habermas' studies een 
centrale plaats inneemt en verder, omdat ze in praktisch-theologische kringen zoveel 
aandacht krijgt. Bovendien is de controverse tussen Luhmann en Habermas er tevens een 
goed voorbeeld van -bruikbaar bij de verdediging van mijn derde hypothese-, dat 
vooronderstellingen bepalen welke vorm van theorie men ontwikkelt of aanvaarden kan. 
Zo staat hij exemplarisch voor de velen, die de theorie van Habermas, om zeer veel 
verschillende redenen, afwijzen. Ik veroorloof mij derhalve de beperking, om niet nog 
meer auteurs in te voeren, die Habermas sterk afwijzen, zoals de postmodernen en de 
empirisch-analytische denkers.  
Ik heb niet de pretentie om de theorie van Habermas naar alle kanten te verdedigen. Ik wil 
eerder laten zien, hoe ze wel of niet aansluit bij de christelijke traditie. Daarbij komt de 
invalshoek van waaruit Kunneman naar Habermas kijkt, mij zeer gelegen. Hij meent, dat 
Habermas zijn theoretisch kader niet voldoende uitbuit. Kunneman komt tot de slotsom 
dat integriteit van de leefwereld van de handelenden het primaat moet krijgen boven de 
waarheid van cognities. Bovendien ontvouwt hij de  diskurstheorie op zo'n wijze, dat de 
levensbehoeften van elke mens van het grootste gewicht worden voor resp. 
identiteitsdiskurs (waar de expressieve rationaliteit centraal staat), het praktisch diskurs 
(normatieve rationaliteit) en zo zelfs voor het theoretische diskurs dat de wetenschappen 
voeren (objectieve rationaliteit). Het bijzondere van deze ontvouwing van de theorie van 
Habermas is, dat aan het primaat van de drievoudige rationaliteit, als het om uitspraken 
gaat, alle recht wordt gedaan, terwijl ze niet meer heerst over het niet-rationele. 
In hoofdstuk 4 begin ik met het theologische gedeelte van mijn studie. Ik geef het woord 
aan Helmuth Peukert, die m.i. overtuigend aantoonde, dat elke theorievorming haar eigen 
vooronderstellingen heeft en bereid moet zijn zich te laten falsifiëren. Volgens Peukert 



voldoet de intersubjectieve handelingstheorie van Habermas en zijn geestverwanten het 
meest aan de huidige criteria van de wetenschapstheorie en is zij bruikbaar als grond- slag 
voor de praktische theologie. De theologie kan deze theorie de tijds-dimensie aanreiken, 
voorzover zij verwijst naar de werkelijkheid, die ook verleden en toekomst omvat en in 
anamnetische solidariteit staat naast de ander, die in vroeger tijd onschuldig omkwam ter 
wille van de gerechtig- heid. Pas door deze vorm van interactie, communicatief handelen 
in herin-nerende solidariteit met anderen die onschuldig vernietigd zijn, krijg ik de 
mogelijkheid van mijn eigen identiteit in een op de dood afgaande existentie.  
Het probleem van een dergelijke strikt intersubjectieve theorie is, dat er geen plaats in kan 
worden aangewezen voor de openbaring van God, voor het werk van de Heilige Geest. 
Geloven, het godsdienstige, wordt wel volkomen plausibel gemaakt door Peukert, maar de 
inhoud van het godsdienstige blijft uitwisselbaar. 
In hoofdstuk 5 wordt daarom een voorstel gedaan om een andere theolo- gische weg te 
bewandelen. Eerst wordt in hoofdstuk 6 beschreven, hoe Habermas de "Versprachlichung 
des Sakralen" uiteenzet. Hij meent, dat we niet terug kunnen gaan achter de "Strukturen 
möglicher sprachlicher Ver-ständigung" : zo wordt door taal werkelijkheid gekonstitueerd. 
Vervolgens beschrijf ik, dat een intersubjectieve -immanente- metafysika die conver- geert 
met de openbaring weliswaar een aanlokkelijke reactie op deze theorie is, maar toch moet 
worden afgewezen. Ik ga met Jüngel mee, die uitgaat van de openbaring van God in Jezus 
Christus. In Christus is ons geopenbaard, dat hemel en aarde het in wezen eens zijn met 
elkaar. Er is dus meer dan de werkelijkheid via taal, al zullen mensen telkens juist via taal 
dit meerdere in hun leven uitdrukken. Daarmee is het eerste doel van deze studie bereikt : 
de theologie kan de theorie van het communicatieve handelen van Habermas tot op grote 
hoogte aanvaarden en gebruiken. Maar ze wijst de visie van Habermas af, dat de ideale 
communicatiegemeenschap het laatste quasi-transcendentale Telos is van het menselijk 
handelen. De theologie kan, ook wetenschappelijk gezien, blijven vasthouden aan de 
openbaring van God. Zij kan 'God' niet bewijzen, en met het oog daarop de openbaring 
van God ook niet, maar de mogelijkheid van ervaring ván openbaring is wel plausibel 
(hoofdstuk 6).  
In hoofdstuk 7 en 8 wordt de theorie van Habermas en de toespitsing van de diskurstheorie 
door Kunneman zo omgewerkt, dat de kleur, die het christelijk geloof geeft aan de 
werkelijkheid, mede omdat het geloof dat in de werkelijkheid is binnengegaan, de 
motivatie geeft voor de "Verständigung", de handelingstheorie gaat kenmerken.    
Hoe deze motivatie vanuit het christelijk geloof bruikbaar wordt binnen de diskursen, 
wordt duidelijk gemaakt met behulp van de inzichten van Kunneman. Vanuit christelijk 
standpunt gezien is God -zelf niet rationeel weer te geven- de Bron van het rationele. Zo 
blijkt, dat wat "begrifflich fundamental" is, nl. de formele pragmatiek, niet het meest 
fundamentele is van het bestaan. 
Daarmee vervangt de theologie natuurlijk de sociale wetenschappen niet; integendeel, zij 
kan alleen werkzaam zijn binnen de seculiere samenleving als ze zich in seculiere 
rationele taal uitdrukt. Binnenskamers gebruiken christenen de metafore taal van het 
geloof; eveneens binnenskamers pro- beren zij onderling om deze taal over te zetten in 
seculiere handelings- taal. Pas daarna kunnen zij zich in seculiere taal "verständigen" met 
anders-en niet-gelovigen. Dan kunnen zij zeker vanuit hun Bron invloed uitoefenen op het 
proces van menselijk samenleven, maar niet langer ideologisch misbruik maken van hun 
geloof. Deze zuivering, die allang op gang is gekomen binnen het christendom, wordt 
ondersteund en geanalyseerd door de theorie van Habermas. Zo is ook het tweede doel 
van deze studie bereikt, nl. het nagaan van de mogelijkheden die de theorie van Habermas 



biedt om haar te gebruiken binnen de theologie. 
In Nederland heeft de Nijmeegse school van Van der Ven deze mogelijk- heden verkend 
voor de praktische theologie. Daarom wordt aan deze poging een slothoofdstuk gewijd. 
De manier echter, waarop zij de theorie van het communicatieve handelen verbindt met de 
vooral nomothetische methodologie van A.D.de Groot tot een empirische theologie, lijkt 
mij onaanvaardbaar. De praktische theologie zal, indien zij zich baseert op het Evangelie 
en gebruik maakt van de theorie van Habermas, een andere vorm van handelingstheorie 
ontwikkelen, waarvoor ik hier alleen een aanzet geef (hoofdstuk 9).    
 
 
 
1.3    Handelingstheorie 
 
 
 
1.3.1 
Habermas schreef een handelingstheorie, maar wat wil dat eigenlijk zeggen ? Waarom 
vatten ook Peukert en Van der Ven praktische theologie op als handelingstheorie ?  
Handelen, zegt Geulen in zijn inleiding tot "Perspektivenübernahme und soziales 
Handeln", is de laatste jaren het interdisciplinaire onderzoeksveld par excellence 
geworden (13). Het juiste handelen heeft al een lange traditie in de ethiek. Maar verder 
was handelen slechts een bepaald thema in wetenschappelijke theorieën. Toch is de 
huidige actualiteit geen uit de wetenschapsontwikkeling logisch dwingend voortkomende 
stap, maar evenmin een modeverschijnsel: "Sie entspricht offenbar einer säkularen 
Entwicklung der gesellschaftlichen Realität selbst, in der wir uns handeln-müssend 
befinden. Eine Reihe widersprüchlicher Tendenzen - die immer raschere Entstehung und 
Veränderung einer immer komplexeren  Wirklichkeit, die zunehmende Brüchigkeit  
überkommener normativer Handlungsmuster, die Ausweitung formal-rechtlicher und 
politischer, vor allem aber technischer Handlungsmöglichkeiten, die aufdämmernde 
Erfahrung tatsächlicher Ohnmacht gegenüber der Eigendynamik des  Ganzen -, diese 
Entwicklung hat anscheinend einen Punkt erreicht, an dem 'Handeln' als solches zum 
Problem  werden muss. Damit ist die Annahme verbunden, dass wir unsere 
Handlungskompetenz vergrössern, dass wir lernen müssen, mit der gegebenen Situation 
adäquat umzugehen." In de laatste zin geeft Geulen reeds een aanzet tot een definitie van 
handelingstheorie. Zo'n theorie moet aan veel eisen voldoen, meent hij. Ze moet, 
anthropologisch, uitgaan van de mens als principieel autonoom en verantwoordelijk 
subject.  
Methodisch betekent dit, dat een handelingstheorie moet beginnen met en betrokken moet 
blijven op een explicatie van het zelfverstaan van handelende subjecten, zoals dat zich in 
het bewustzijn  van het gewone  alledaagse leven vormt.  
Als theorie, die ervaringswetenschap is en empirisch getoetst kan worden, moet ze het 
"Alltagsverständnis" echter transcenderen. Want theorie heeft pas echt praktisch betekenis, 
wanneer ze het kritische 'tegenover' is van het alledaagse leven. 
Handelen, definieert Geulen, die we nog even volgen omdat zijn visie verwant is met die 
van Habermas, is doelgerichte bezigheid, intentionele en bezige verwerkelijking van 
doelen door het inzetten van middelen in een waargenomen situatie. Handelen heeft in 
twee opzichten met de samenleving te maken: Ten eerste is er geen enkele handeling, die 
niet te maken heeft met een bepaalde maatschappelijke kontext, b.v. met de socialisatie. 



Ten tweede is handelen altijd sociaal handelen, zij het niet altijd direkt. Maar ook de 
eenzame bergbeklimmer zal er aan moeten denken, dat men hem op een bepaalde tijd 
terug verwacht. Daarom moet een theorie van het menselijk handelen altijd als een theorie 
van het sociale handelen geconcipieerd worden, die uit moet gaan van minstens een 
handelend subjekt en een ander handelend subjekt. De definitie van handelen moet 
daarom aangevuld worden tot een intersubjektief gebeuren, en zo heeft sociaal handelen 
de volgende hoofdmomenten :                 
           
                                                resultaat 
                           coöperatie                           conflict 
ego                                                  interactie                                               alter 
(handelings-               communicatie                        situatiedefinitie            

(handelingsoriëntering)       
  

oriëntering) 
(doel - middel - waarneming)  
                   
 
Hiermee is de grondslag van een handelingstheorie aangegeven. Maar wel vanuit een 
bepaalde wetenschappelijke opvatting, n.l. de hermeneutisch-cognitivistische. 
Geulen maakt dus een keuze. Hij gaat uit van een bepaalde kentheorie (paradigma), van 
een bepaald mensbeeld en daardoor van een bepaald werkelijkheidsmodel. Zo'n keuze is 
onvermijdelijk, omdat er geen uniforme wetenschapsbeoefening bestaat. Niet in de sociale 
wetenschappen, maar evenmin in de natuurwetenschappen. De Jager en Mok halen het 
voorbeeld aan van een verslaggever die na afloop van een congres van kosmologen in 
1974 "verzuchtte, dat men misschien altijd moet zeggen: 'dit zijn de meningen, waarop ik 
mijn feiten baseer' ". Het maakt voor de meeste mensen emotioneel nogal wat uit of het 
heelal eindig is of niet en dit heeft gevolgen voor hun wetenschappelijke waarneming en 
conclusies als kosmoloog. Het is alweer jaren geleden, dat wetenschapsmensen zelf 
uitgingen van volstrekte objectiviteit van het wetenschappelijk onderzoek. Over dit 
onderwerp zullen we verderop meer horen van Peukert (par.4.3). 
 
1.3.2 
Door deze veranderde instelling wordt aan vastliggende standpunten ge- wrikt en dat heeft 
Habermas meer dan wie ook tot nu toe gedaan. Hij  zette hij een zeer ruime theorie op, die 
de oude plaatsbepalingen in de sociologie doorbreekt, zoals blijkt uit het onderstaande 
schema : (14) 
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In het schema komt een aantal namen voor van bekende sociologen en psychologen. Wat 
opvalt is, dat de naam van Parsons tweemaal voorkomt en die van Habermas zelfs 
viermaal. De verandering van standpunt van Parsons is volgens hemzelf het gevolg van 
een consistente ontwikkeling van zijn theorie, maar volgens Habermas is hij steeds verder 
afgedwaald van zijn oorspronkelijke standpunt: van een individuele actietheorie naar 
systeemtheorie (par.2.3). Daarom staan er jaartallen achter zijn naam. Bij Habermas is dat 
niet gebeurd, want hij probeert in een theorie functionalisme (de systemen van economie 
en staat, die samen het materiële productieproces bepalen; zie par. 2.3) en communicatief 
handelen (binnen de leefwereld van alledag, waarin men opgroeit en zin geeft -zegt 
Habermas- aan het leven, individueel en maatschappelijk) met elkaar te verbinden en te 
onderscheiden. 
Bovendien is het erg moeilijk om precies vast te leggen, of Habermas onder of boven de 
streep thuishoort. Door de ene groep kritici wordt hij een echte strukturalist genoemd, 
omdat hij direkte connecties heeft met de taalfilosofie, met de strukturalistische 
ontwikkelingspsychologie van Piaget en met Marx. Andere kritici noemen hem een 
idealist omdat hij zich voorzichtig aansluit bij Kant. Habermas zegt zelf, dat hij uit alle 
windstreken bij elkaar raapt, wat past in of aangepast kan worden aan zijn ideologie-
kritische totaalvisie op de samenleving. Hij kijkt naar de samenleving zoals ze is en heeft 
zijn eigen ideeën over een samenleving zoals ze zou moeten zijn. Het opmerkelijke is, dat 
hij enerzijds heel ver gaat in het aanvaarden van de niet erg rooskleurige werkelijkheid, 
maar anderzijds meent, dat de mens volgens zijn mensbeeld in staat moet zijn om de feite-
lijkheid leefbaarder te maken en te houden. 
 
1.3.3 
De wetenschapstheoretische optie van Habermas noemt hijzelf ideologiekritisch en 
hermeneutisch-cognitivistisch. In zijn bundel "Technik und Wissenschaft als Ideologie" 
geeft hij de volgende wetenschapstheoretische driedeling : 



 
Geesteswetenschappe- 
lijk/hermeneutisch  :Het verstaan van zin om tot overeenstemming   met elkaar te komen. 
Sciëntistisch     :Optimalisering van de middelen om de prestaties  te laten stijgen. 
Ideologiekritisch   :Het laten zien van tegenspraak tussen de beide  voorgaanden, tussen 

denken en doen, bewustzijn en zijn, in de hoop op een nieuwe 
identiteit (15). 

Alle drie richtingen komen we later weer tegen. Habermas verzet zich voornamelijk tegen 
het sciëntisme, dat hij belichaamd ziet in het kritisch rationalisme. Z.i. kunnen ook sceptici 
niet om het gegeven heen, dat natuurwetenschappelijke en zeker sociaal-
wetenschappelijke theorievorming theorie blijft, die door een wetenschappelijk forum 
moet worden beoordeeld en altijd fallibel, feilbaar, kan blijken. Daarvoor is communicatie 
door middel van taal nodig. Het grote verschil nu tussen de kritisch-rationalisten en 
Habermas c.s. is, dat de laatsten subjectieve en normatieve kennis en de ervaring van de 
gewone man niet bij voorbaat irrationeel noemen. Ze hebben evenzeer waarde als de 
zogenaamde objectieve kennis. 
 
 
1.4    Drie belangrijke vragen 
 
We weten nu globaal, wat een handelingstheorie kan inhouden. Er zijn evenzovele 
theorieën als er wijsgerige en theoretische vooronderstellingen zijn. Daarom moeten we in 
het vervolg vooral letten op drie onderling samenhangende vraagstellingen : 
 
a. Welke wetenschappelijke, wijsgerige en/of anthropologische 
 vooronderstellingen heeft een bepaalde handelingstheorie ?  
 
b. Hoe is de verhouding tussen theorie en praktijk bij een handelings- 
 theorie ?  
 
c. Hoe wordt in een handelingstheorie omgegaan met de zinvraag; d.w.z. in hoeverre 

wordt er uitgegaan van een onderscheid tussen "Sinn" in resp. haar sociaal-
filosofische en haar theologische betekenis (Sauter spreekt van "sinnhaft" en 
"sinnvoll"; zie par.6.7.2) en kan zo de theologie, het geloof, haar plaats bepalen ? 

 
Aan het einde van het derde hoofdstuk geef ik een samenvatting van de antwoorden, zoals 
ze door Habermas gegeven worden.  
Ik bespreek nu eerst zijn theorie.                       
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