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ONZE DIEPSTE DIEPTEN BEVRAGEN 
Reflexief vragen stellen volgens Charles Taylor 
 
Roshnee Ossewaarde-Lowtoo 
 
 
Onze huidige wereld, waarin wij worden geconfronteerd met globaliserings-
processen, migratiestromen en hyperdiversiteit, vraagt om een haast boven-
menselijke solidariteit, want van ons wordt verlangd dat we uit de comfort-
zone van onze eigen groepsbinding stappen, letterlijk en figuurlijk. Dat we 
overvraagd worden, blijkt onder andere uit het toenemende nationalisme en 
het succes van opruiende demagogie wereldwijd. In een veranderende we-
reld, die vaak als bedreigend en verwarrend wordt ervaren, is het verleidelijk 
om je in een veilige groep, een eigen clubje, op te sluiten, samen met gelijk-
gezinden. Als we aannemen dat solidariteit, ofwel naastenliefde en rechtvaar-
digheid, even belangrijk zijn als zelfbehoud en eigenbelang, dan staan we 
voor een lastige opgave. Hoe zorgen we, als collectiviteiten en als individuen, 
ervoor dat we onze verantwoordelijkheden ten opzichte van de vreemden die 
onze naasten zijn geworden in een geglobaliseerde wereld, zien en dragen? 
De idealen van solidariteit en rechtvaardigheid klinken mooi en verheven, en 
hebben, naast vrijheid, een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van 
de westerse beschaving. Het betekent echter niet dat ze daadwerkelijk onze 
overwegingen en handelingen bepalen. Integendeel, ze lijken vaak als een 
dekmantel te fungeren voor de sterkere en wellicht natuurlijkere drang tot 
zelfbehoud en andere niet-zo-edele passies van het menselijke hart. 
De dissonantie tussen geuite overtuigingen en werkelijke drijfveren is niet 
beperkt tot schrijnende gevallen van religieus en seculier fanatisme. Ze is 
eerder een alledaags verschijnsel. Het is zo veel fraaier om onze (faal)angsten 
als ambitie en perfectionisme, en onze nijd en jaloezie als rechtvaardigheids-
gevoel te verbloemen. Zelfbedrog is waarschijnlijk hét bewijs dat we niet 
zonder morele idealen kunnen leven en dat zelfbehoud en materieel welzijn 
nooit voldoende kunnen zijn. De dissonantie tussen ideaal en werkelijke 
drijfveren is echter onwenselijk om allerlei redenen, zoals Charles Taylor op 
meesterlijke wijze laat zien in diverse werken. Door zo veel aandacht te be-
steden aan het onthullen en articuleren van de impliciete en verborgen mo-
tieven achter opvattingen, treedt hij bepaald niet in de voetsporen van de 
‘meesters van de argwaan’ (Karl Marx, Sigmund Freud en Friedrich Nietz-
sche).391 Taylor gelooft en hoopt dat we in staat zijn om naar onze diepste 

 
391 De uitdrukking maîtres du soupçon (‘meesters van de argwaan’) is bedacht door Paul 
Ricoeur begin jaren zestig van de vorige eeuw, tijdens een congreslezing over Freud. Zie 
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motivaties te kijken, deze te evalueren en te verbeteren. Dit is wat hij onder 
‘radicale reflexiviteit’ verstaat. In deze bijdrage wil ik laten zien wat deze 
radicale reflexiviteit inhoudt, dat ze eigenlijk een correctie is van andere vor-
men van reflexiviteit, waarom ze is teruggekeerd in de academische wereld 
en een breder draagvlak dient te krijgen. Vervolgens wil ik inzoomen op de 
evaluatieve vragen en de specifieke stijl van het stellen van vragen die bij 
radicale reflexiviteit horen. 
 
De bewogen geschiedenis van radicale reflexiviteit 
Volgens Taylor is de ‘radicale reflexieve’ opstelling kenmerkend voor de 
moderne westerse mens. Daarbij maakt hij een onderscheid tussen een re-
flexieve houding en een radicaal reflexieve houding. De terminologie ‘re-
flexieve houding’ wordt namelijk ook gebruikt door Michel Foucault om naar 
de oude souci de soi, ofwel de zorg voor zichzelf of de eigen ziel, te verwij-
zen. Taylor hanteert het begrip radicale reflexiviteit om het verschil tussen 
zijn reflexiviteitsbegrip en dat van Foucault aan te duiden. Radicale reflexi-
viteit houdt niet alleen het keren naar zichzelf in, maar ook het aannemen van 
het eerste-persoonperspectief om zichzelf en de wereld te kennen. Taylors 
perspectief staat tegenover het geloof dat het derde-persoonperspectief ofwel 
een vogelperspectief (the view from nowhere) mogelijk en wenselijk is, en 
sterker nog de voorwaarde voor ware (lees: objectieve) kennis zou zijn. Het 
derde-persoonperspectief is dominant geworden in de wetenschap. Vandaar 
de afkeer van ‘ik’ in wetenschappelijke publicaties en het ontwikkelen van 
‘methoden’ om het persoonlijke zo veel mogelijk buiten te sluiten. Het per-
soonlijke staat namelijk gelijk aan subjectivisme en dus aan subject-gebon-
den kennis, die onbetrouwbaar en niet universeel is. De veronderstelling is 
daarbij dat individuele wetenschappers – die overigens zelf degenen zijn die 
methoden ontwikkelen – in staat zijn zich te onthechten van hun cultuur en 
persoonlijke waarden, vooroordelen en concrete omstandigheden. 
De ironie wil dat de moderne wetenschappelijke benadering uit een moderne 
vorm van radicale reflexiviteit voortvloeit, die we aan Descartes te danken 
hebben. Descartes heeft echter Anselmus als voorloper (denk aan zijn Gods-
bewijs). Wat deze twee denkers gemeenschappelijk hebben is dat ze uit de 
Augustijnse traditie van innerlijkheid putten. Volgens Taylor is Augustinus 
immers de eerste (althans in de westerse geschiedenis) die de waarheid (God) 
via introspectie probeert te kennen. Descartes volgt immers ook de weg van 
radicale reflexiviteit om de waarheid te kennen en het bestaan van God te 
bewijzen tegen sceptici in. Toch hebben we hier met twee verschillende 

 
P. Ricoeur, Le Conflit Des Interprétations: Essais d’herméneutique (Paris: Editions du 
Seuil, 1969), 122-159. 
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vormen van radicale reflexiviteit te maken. Descartes’ ontologie verschilt 
wezenlijk van die van Augustinus. Hun visies op de mens, en op de relatie 
tussen God en mens, wijken van elkaar af. 
 

Het is nauwelijks een overdrijving te zeggen dat Augustinus de inner-
lijkheid van radicale reflexiviteit heeft ingevoerd en deze aan de wes-
terse intellectuele traditie nagelaten heeft. Deze stap was noodlottig, 
want we hebben zeker van het eerste-persoonstandpunt iets groots ge-
maakt. De moderne epistemologische traditie die we van Descartes 
hebben geërfd (…) heeft dit standpunt fundamenteel gemaakt – tot aan 
dwaling toe, zouden we kunnen denken.392 

 
Met deze laatste zin doelt Taylor op het subjectivisme en het dualisme tussen 
de denkende geest en de wereld zoals we deze ervaren, welke de gevolgen 
zijn van de Cartesiaanse radicale reflexiviteit. Dit subjectivisme en dualisme 
heeft ertoe geleid dat radicale reflexiviteit als verkenning en evaluatie van 
onze diepste diepten grotendeels verdwenen is uit de wetenschap en het cul-
turele bewustzijn van de westerse mens. Taylor probeert Augustinus’ nala-
tenschap over radicale reflexiviteit te redden van de vervormingen die ze 
heeft ondergaan in de werken van latere denkers. Zodoende wil hij radicale 
reflexiviteit weer geloofwaardig en toegankelijk maken voor ons vandaag. 
De waarheid die Augustinus probeert te vinden via de reflexieve wending is 
geen propositionele waarheid, maar een intieme waarheid. Voor Augustinus 
is God ‘het licht van [zijn] hart, het brood dat [zijn] ziel voedt, en de kracht 
die [zijn] geest aan [zijn] innerlijkste gedachten verbindt’.393 De God wiens 
bestaan Descartes bewijst, is daarentegen bovenal een bovennatuurlijke God. 
Dat gezegd hebbende, pleit Taylor Augustinus niet helemaal vrij. De kiemen 
voor de latere vervormingen van radicale reflexiviteit zijn deels terug te vin-
den in het denken van Augustinus zelf. De spanning tussen lichaam en ziel is 
immers reeds aanwezig in het werk van Augustinus. Hier treffen we bijvoor-
beeld het ‘slechte argument’ aan dat de ziel zichzelf leert kennen door afstand 
te doen van de indrukken die ze via de zintuigen heeft opgedaan.394 
De benadering van Taylor, die als fenomenologisch kan worden aangeduid, 
houdt een correctie in van de problematische kanten van de Augustijns-Car-
tesiaanse radicale reflexiviteit. Onze lichamelijkheid en zintuigelijke ervarin-
gen zijn volgens hem wel degelijk relevant voor het kennen van onszelf en 

 
392 C. Taylor, Sources of the Self (Cambridge: Harvard University Press, 1989), 131. Alle 
Engelstalige teksten zijn door de auteur van deze bijdrage vertaald. 
393 Ibid, 140. 
394 Ibid, 142. 
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onze wereld. 
Uit het dualisme tussen het subject en het object volgt het Cartesiaanse ideaal 
van het onthechte subject en van de onpartijdige waarnemende wetenschap-
per. Uiteindelijk mondt dit Cartesianisme uit in het positivisme van Auguste 
Comte en het logisch positivisme van de Wiener Kreis, dat helemaal geen 
belang hecht aan introspectie. Het verdwijnen van reflexiviteit is vooral terug 
te vinden in het werk van Comte. Terwijl Immanuel Kant nog kanttekeningen 
plaatste bij de mogelijkheid en betrouwbaarheid van introspectie, conclu-
deerde Comte dat introspectie onmogelijk was, en dus een illusie.395 Het 
waarnemende subject kan volgens Comte niet tegelijkertijd het object zijn. 
Margaret Archer396 merkt op dat ‘theoretici die het meest gehecht zijn aan het 
monadische individualisme – rationele-keuzetheoretici – gevaccineerd zijn 
tegen een belangstelling voor reflexiviteit’.397 Deze monadische individualis-
ten zullen dan ook de titel van deze bijdrage vreemd vinden, want het idee 
van onzichtbare en onbekende diepten is iets wat niet in hun ontologie thuis-
hoort. Het gevolg is dat een blinde vlek ontstaat voor de eigen vooroordelen 
en dat de eigen, zogenaamde rationele overwegingen als universeel geldend 
worden voorgesteld. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de 
cultuurdeterministen die ons niet in staat achten om de cultuur die ons denken 
conditioneert, te overstijgen. Hun kritiek hoeft echter geen onmogelijkheid 
van reflexiviteit te betekenen, mits we deze niet op de Cartesiaanse wijze 
verstaan. 
 
Wat betekent het om radicaal reflexief te zijn? 
De vorm van radicale reflexiviteit waar Taylor voor pleit, heeft niet veel te 
maken met het onthechte subject van Descartes en het bijhorende solipsisme. 
Dit betekent dus dat het hier niet om de waangedachte van de geest gaat die 
zichzelf kent in afzondering van de wereld. De weg van de radicale reflexi-
viteit is een onzekere weg die geen zekere kennis belooft. Het is geen me-
thode, in de Cartesiaanse zin van het woord. Reflexiviteit zoals we deze zien 
in Plato’s Theaetetus en bij Augustinus is een innerlijk gesprek van de ziel 
met zichzelf. In die ziel is voor Augustinus God te vinden. We bevinden ons 
daarmee in een paradigma waarin de nadruk niet meer op observeren en me-
thodisch verklaren ligt, maar op gesprek, vragen stellen en beantwoorden. 
We nemen een houding van radicale reflexiviteit aan, wanneer we ernaar 

 
395 Archer, ‘Introduction: the reflexive re-turn’, in: M. Archer (Ed.), Conversations about 
Reflexivity (London: Routledge, 2009), 4-5. 
396 Margaret Archer is de voorzitster van de Pauselijke Academie voor Sociale Weten-
schappen. 
397 Archer, ‘Introduction: the reflexive re-turn’, 6. 
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streven om de wereld zoals we deze zelf ervaren, te begrijpen. De door ons 
ervaren wereld wordt dan het object van onderzoek. We proberen om ‘bewust 
te worden van ons bewustzijn’ en ‘om ons ervaren [het proces van ervaren] 
te ervaren’.398 Dit streven is kenmerkend voor de fenomenologische benade-
ring, de intellectuele traditie die Taylor omarmt. Taylor geeft aan dat er geen 
sprake van radicale reflexiviteit is wanneer ‘ik (te laat) over mijn zielstoe-
stand begin na te denken in plaats van over wereldse successen’.399 Hij leert 
ons dat als ik te laat over mijn zielstoestand begin na te denken, mijn ervaring 
nog niet mijn object van onderzoek is. 
Een wellicht iets zwakkere vorm van radicale reflexiviteit is echter te vinden 
in Plato’s Theaetetus, zoals Archer aangeeft.400 De desbetreffende passage 
uit de Theaetetus luidt als volgt: 
 

‘Sokrates: Maar versta jij onder denken hetzelfde als ik? 
Theaitetos: Wat versta jij er dan onder? 
Sokrates: Een gesprek dat je ziel met zichzelf voert over het voorwerp 
van haar bespiegelingen (…). Ik stel het me namelijk zo voor dat de 
denkende ziel niets anders doet dan een gesprek voeren, ze legt zichzelf 
daarbij vragen voor en geeft antwoorden, ze bevestigt en ontkent’.401 

 
Zich baserend op deze tekst, beschrijft Archer reflexiviteit als een ‘innerlijke 
dialoog’, dat wil zeggen het innerlijke gesprek van de ziel met zichzelf. Ik 
vermoed dat Taylor zich in deze definitie zou kunnen vinden. 
De nadruk op innerlijke dialoog, met het bijhorende stellen en beantwoorden 
van vragen, helpt om misvattingen over reflexiviteit te corrigeren. Net als 
Taylor neemt Archer afstand van het Cartesiaanse idee en ideaal van het ont-
hechte subject. In plaats daarvan spreekt ze van een ‘evaluatieve betrokken-
heid bij de wereld’ (evaluative engagement with the world).402 Daarmee ge-
looft ze dat de mens in staat is tot zelfevaluatie, omvorming door innerlijk 

 
398 Taylor, Sources of the Self, 130. 
399 Ibidem. 
400 Archer, ‘Introduction: the reflexive re-turn’, 4. Reflexiviteit is waarschijnlijk ook onder 
de pre-socratische denkers te vinden. Voor deze bijdrage heb ik niet kunnen nagaan of 
radicale reflexiviteit in andere en oudere (niet-westerse) bronnen te vinden is. Taylor be-
perkt zich tot het westerse denken. Zijn bewering dat Augustinus de uitvinder is van radi-
cale reflexiviteit moet dus in deze context begrepen worden. 
401 Plato, ‘Theaitetos’, in: Plato, Verzameld Werk I, vertaald door Hans Warren/Mario 
Molegraaf (Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2012), 189e -190a. 
402 M. Archer, ‘Routine, Reflexivity, and Realism’, in: Sociological Theory 28 (2010): 
272-303, hier 285. In deze passage stemt Archer met het denken van Taylor in. 
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gesprek en het formuleren en kiezen van de eigen idealen.403 Echter, in te-
genstelling tot Taylor is Archer terughoudend ten opzichte van de invloed 
van wat bekend staat als habitus in het werk van Pierre Bourdieu en als ‘ach-
tergrond’ (‘Hintergrund’) in de werken van Edmund Husserl, Martin Hei-
degger, Michael Polanyi, Maurice Merleau-Ponty en Ludwig Wittgenstein 
op ons denken, en de daarmee verbonden (on)bereidheid om reflexief te zijn. 
De term ‘achtergrond’ verwijst naar de impliciete dimensie van een cultuur 
die de achtergrond vormt van ons denken en onze opvattingen en aan deze 
voorafgaat. Op gelijkaardige wijze, verwijst Bourdieu’s habitus – die ook 
nadrukkelijk terug te vinden is in de geschriften van Taylor – naar de menta-
liteit of opstelling, instincten en gedrag dat we aanleren door in een bepaald 
groepsverband te leven. Archer is niet blij met wat ze als een te hoge mate 
van cultuurdeterminisme ervaart. Echter, daardoor dreigt ze in de valkuil van 
de Cartesiaanse reflexiviteit te vallen, ondanks het feit dat ze deze bekriti-
seert. Een integere vorm van radicale reflexiviteit houdt rekening met de ach-
tergrond zonder het waangeloof dat ze deze volledig kan overstijgen. De taal 
waarmee de ziel met zichzelf praat is immers een onderdeel van die achter-
grond. 
 
De terugkeer van reflexiviteit 
Het is opmerkelijk dat we de terugkeer van reflexiviteit in de academische 
wereld vooral te danken hebben aan fenomenologische sociologen die het 
Cartesiaanse dualisme tussen het subject en het object willen overstijgen en 
rekening houden met de culturele en persoonlijke achtergrond die elke we-
tenschapper, inclusief de theoloog en de filosoof, met zich meebrengt. Daar-
bij willen ze afstand doen van het beeld van de wetenschapper als een onpar-
tijdige en objectieve toeschouwer. Alvin Gouldners pleidooi voor een ‘re-
flexieve sociologie’ is daarbij vooral toonaangevend geweest.404 
Een interessant feit is dat Gouldner in zijn eerste jaren als socioloog zich juist 
verzette tegen fenomenologische sociologen die de rol van de impliciete ach-
tergrond in de wetenschap benadrukten. Hij was toen nog zo gevangen door 
de positivistische benadering van de wetenschap dat hij de natuurkunde als 
voorbeeld beschouwde voor de sociologie.405 Het duurde even voordat hij 
besefte dat de positivistische benadering te blind was voor het feit dat weten-
schappers zelf deel uitmaken van de werkelijkheid die ze bestuderen en deze 
met hun wetenschap (hun onderzoeksvragen, modellen, methoden en 

 
403 Ibid, 282. 
404 Alvin Gouldner, The Coming Crisis of Western Sociology (New York: Avon, 1971). 
405 J.J. Chriss, “Gouldner’s Tragic Vision”, The Sociological Quarterly 43 (2002): 81-96, 
hier 85. 
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analyses) ook beïnvloeden. Reflexiviteit, volgens de reflexieve sociologen, 
betekent dus dat wetenschappers zich niet alleen bewust zijn van de ‘achter-
grond’ van hun kennis, maar zich ook verantwoordelijk voelen voor de ge-
volgen van de kennis die ze produceren. Ze zien in dat ‘de wetenschap’ deel 
uitmaakt van een cultuur én dat deze cultuur haar wetenschappelijke veron-
derstellingen belichaamt. Wetenschappers dragen dus bij aan het handhaven 
van sociale ordes en groepsverbanden, die niet altijd wenselijk zijn. De ver-
nedering en verdrukking van zwarten was ooit wetenschappelijk onderbouwd 
en gelegitimeerd. 
Het zou veel meer voor de hand hebben gelegen dat het overstijgen van een 
dualisme dat op Descartes terug te voeren is, in de eerste plaats een filosofi-
sche aangelegenheid was geweest. Dit is inderdaad het geval geweest onder 
de fenomenologische wijsgeren, met name de existentialisten. Het zijn echter 
invloedrijke sociologen die het belang van reflexiviteit als nieuwe culturele 
houding hebben aangekaart. Archers The Reflexive Imperative in Late Mo-
dernity (2012) is een recent voorbeeld van een actief engagement van weten-
schappers met de ontwikkelingen van onze wereld. 
Mijn bezwaar tegen de benadering van sommige sociologen is dat ze de in-
druk wekken dat radicale reflexiviteit een opstelling is die iedereen zonder 
meer kan aannemen. Sterker nog, Archer bijvoorbeeld meent dat reflexiviteit 
een onvermijdelijke denkhouding is in een veranderende wereld. Volgens 
haar is de stabiele achtergrond aan het verdwijnen, waardoor huidige en toe-
komstige generaties niet meer op oude denkbeelden en vaste gewoonten kun-
nen leunen. Ze worden gedwongen om naar nieuwe richtlijnen te zoeken en 
zich opnieuw een weg te banen in de wereld. Vandaar de ‘reflexieve impera-
tief’.406 Archer stelt daarom: 
 

Personen worden in toenemende mate afhankelijk van hun persoon-
lijke belangen als enige leidraden in plaats van habituele richtlijnen. 
Reflexieve overweging is steeds meer onontkoombaar (…). Zelfonder-
vraging, zelfmonitoring en zelfherziening zijn nu noodzakelijk gegeven 
het feit dat iedereen onvermijdelijk haar eigen gids wordt.407 

 
Snelle veranderingen en crises, die vandaag de dag vooral hebben te maken 
met globaliseringsprocessen, leiden inderdaad tot een verandering van cul-
tuur, en dus ook van de impliciete achtergrond in een cultuur. Dit betekent 
dat oude visies op de mens en wereld onder druk komen te staan. Het zelf-
verstaan van jongere generaties verschilt doorgaans van het zelfverstaan van 

 
406 Archer, “Routine, Reflexivity, and Realism”, 284. 
407 Ibid, 285. 
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eerdere generaties. Echter, dit is niet noodzakelijkerwijs een teken van re-
flexiviteit, maar vaker het gevolg van een verandering van habitus, waarbij 
andere idealen, op cultureel niveau, leidend worden. Het is onbetwistbaar dat 
velen door veranderende omstandigheden geen houvast meer hebben, maar 
deze ontworteling en kwetsbaarheid hoeven geenszins tot reflexiviteit te lei-
den. Integendeel, het lijkt verleidelijker om terug te grijpen op het verleden, 
op een denkbeeldig Gouden Tijdperk toen het leven eenduidiger was. Of op 
idealen die niet langer gedragen kunnen worden, omdat we niet over de be-
nodigde kracht beschikken. Of op idealen die niet overeenkomen met de fei-
telijke drijfveren. Of simpelweg op idealen die hun naam onwaardig zijn, 
omdat ze het bestaansrecht van anderen ontkennen. Taylors aandacht voor de 
diepere krachten achter idealen onderscheidt hem van andere denkers. 
 
Reflexief vragen stellen 
Na rampen waar ook ter wereld zien we vaak mensen met diverse religieuze 
en niet-religieuze overtuigingen de handen ineenslaan om slachtoffers te hel-
pen. Betuigingen van medeleven komen van alle kanten na geweldplegingen. 
Allen lijken een gelijksoortige gedrevenheid te kunnen opbrengen voor een 
gezamenlijk doel. De verschillen tussen overtuigingen en opvattingen lijken 
op dergelijke momenten van crisis geen belemmering te zijn. We zouden dus 
op het eerste gezicht kunnen concluderen dat levensbeschouwingen nauwe-
lijks een rol spelen wanneer iets wat ons allemaal dierbaar is, op het spel 
staat. Omwille van een vreedzame samenleving lijkt het veiliger om de ethiek 
van solidariteit die we hebben bereikt, te koesteren, en niet te veel vragen te 
stellen naar de verschillende redenen voor onze solidariteit. Echter, het is 
duidelijk dat het ons niet allemaal en niet altijd lukt om deze ethiek van soli-
dariteit na te leven. Taylor benadrukt dat het, om zelfbedrog te bestrijden, 
veel verstandiger of prudenter is om helderheid over onze motieven te krij-
gen. Het ontdekken, articuleren en evalueren van deze motieven kan ons hel-
pen om onze toewijding aan de ethiek van solidariteit te versterken. Daarom 
vraagt Taylor: 
 

Kan onze reden om een [moraal] te omarmen ons motiveren om dat-
gene wat ze [deze moraal] van ons vraagt te verwezenlijken, of kan het 
misschien zo zijn dat hij [deze reden] ons sterk verzwakt, wanneer we 
geconfronteerd worden met obstakels en afleidingen die in onze weg 
staan?408 

 
 

408 C. Taylor, A Secular Age (Cambridge MA: The Belknap Press of Harvard University 
Press, 2007), 693. 
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Ook op het gebied van rechtvaardigheid wordt van ons verwacht dat we de 
standaarden van gelijkheid toepassen op meer en meer mensen. Taylor 
vraagt: 

 
Hoe slagen we erin om dit te doen? Of misschien lukt het ons niet zo 
goed; dan is de interessante en belangrijke vraag: hoe zouden we dit 
wél kunnen doen? Maar om dichterbij het antwoord te komen, moeten 
we ons afvragen: hoe komt het dat we dat zo goed doen als we het 
doen, wat tenslotte wat solidariteit en rechtvaardigheid betreft op het 
eerste gezicht veel beter lijkt dan eerdere generaties?409 

 
Een mogelijk antwoord is dat het naleven van de ethiek van solidariteit en 
universele rechtvaardigheid bij een beschaafde persoon hoort. We zouden 
ons schamen als we dit niet zouden doen. Noblesse oblige. In dat geval is het 
gevoel van eigenwaarde de motiverende reden voor ons morele handelen. De 
keerzijde van deze houding, merkt Taylor op, is het gevoel van superioriteit 
tegenover al degenen in het verleden en het heden die niet aan onze normen 
voldoen. Bovendien is een solidariteit die gesteund wordt door het gevoel 
van eigenwaarde, fragiel. Ze is vaak afhankelijk van de beelden die we op 
televisie zien. Een ander, gerelateerd, antwoord is dat degenen die geholpen 
worden, ‘het waard zijn’ om geholpen te worden. Hun menselijke waardig-
heid roept onze reactie op. Maar ook aan deze benadering zitten nogal wat 
haken en ogen. Ze ziet over het hoofd dat filantropie en solidariteit vaak niet 
opgewassen zijn tegen teleurstellingen. Wanneer we zien dat degenen voor 
wie we strijden, niet onze idealen delen, liggen moedeloosheid, minachting 
en haat op de loer. ‘Zijn deze mensen echt onze inspanningen waard?’, kun-
nen we ons afvragen.410 Taylor verwijst naar de uitspraak van Elena 
Ceaușescu (de echtgenote van de Roemeense dictator Nicolae Ceaușescu), 
net voordat ze vermoord werd, namelijk dat het Roemeense volk de inspan-
ningen van haar echtgenoot onwaardig is gebleken. Hoe groter de verwach-
tingen, hoe groter de teleurstellingen.411 
 
Een toepassing van reflexief vragen stellen: twee casussen 
Ook vandaag manifesteert deze ‘lelijke dialectiek’ zich, onder andere op het 
gebied van duurzaamheid en duurzame levenswijzen.412 Het volgende frag-
ment uit een publieke post op Facebook (april 2019) – een lezersreactie op 

 
409 Ibid, 696. 
410 Ibid, 697. 
411 Ibidem. 
412 Ibidem. 
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een duurzaamheidstest van Trouw – illustreert de keerzijde van hoge idealen 
en verwachtingen. 
 

Ik ben verdomd duurzaam en weet je wat mensen zeggen? ‘Wat goed 
van jou!’ En als ik dan zeg dat ze het ook moeten doen dan is het plot-
seling te veel werk […] Mensen zijn te lui en te dom voor hun eigen 
bestwil. Ze willen niet gered worden. 

 
De frustratie die aan haat grenst, is in dit citaat duidelijk zichtbaar. De uitda-
ging is om hoge idealen na te streven zonder in de valkuil van haat en min-
achting te vallen. In het geval van de huidige duurzaamheidsdiscussie lijkt 
solidariteit of naastenliefde – zelfs met toekomstige generaties – een secun-
daire rol te spelen. Het gevaar van de lelijke dialectiek is misschien zelfs gro-
ter dan in het geval van het vage idee van ‘mensheid’. In dit geval komen we 
nog steeds mensen van vlees en bloed tegen, zodat we niet vergeten voor wie 
we vechten. En af en toe (en misschien vaak) voelen we hoe voorwaardelijk 
onze liefde is, juist omdat we met echte mensen te maken hebben die ons 
steeds teleurstellen. Echter, wanneer we voor ‘de planeet’ kiezen, is datgene 
waar we voor strijden niet altijd even zichtbaar en concreet. Vechten voor 
een idee kan een heel gevaarlijke sport worden, want het is niet ongebruike-
lijk dat er slachtoffers onderweg vallen. Wat voor rol zou reflexiviteit kunnen 
spelen in dit geval? Welke vragen zou de bovenstaande persoon zich kunnen 
stellen om de lelijke dialectiek te voorkomen en overkomen? De twee vragen 
die Taylor steeds opwerpt, namelijk ‘Wat beweegt mij om duurzaam te le-
ven?’ en ‘Is mijn beweegreden sterk genoeg om obstakels te overwinnen?’. 
Maar ik zou eerst moeten inzien dat mijn minachting en haat niet wenselijk 
zijn en tot de obstakels behoren. Dit vereist de eerste beweging die kenmer-
kend is voor radicale reflexiviteit, namelijk de inkeer tot mezelf en het begin-
nen van een innerlijk gesprek, in plaats van mijn frustratie steeds publiek te 
maken. 
De tweede casus betreft de onverdraagzaamheid jegens degenen die geen ve-
ganisten zijn en die er nog steeds voor kiezen om kinderen ter wereld te bren-
gen. Zo zegt de presentator en schrijver Arjen Lubach vol trots dat hij wat 
duurzame levensstijl betreft ‘wint (…) van iedereen die wel kinderen 
heeft’.413 Ik merkte eerder al op dat het bijna een duurzaamheidsstrijd is ge-
worden. Vanuit het perspectief van radicale reflexiviteit had Lubach zich 

 
413 Alexander Klöpping, ‘Interview met Arjen Lubach’, in: de Volkskrant (25 februari 
2018). https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/arjen-lubach-laat-zich-bij-uitzondering-
interviewen-door-alexander-klopping-ik-zie-vooral-een-clown-met-een-kuif-en-een-me-
ning~b9ced197/ [geraadpleegd op 9 mei 2019]. 
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moeten afvragen of hij dezelfde houding zou hebben gehad als er geen sprake 
was van een ecologische crisis. Met andere woorden, hij hoort naar zijn im-
pliciete, niet-gearticuleerde en verborgen hiërarchie van waarden te kijken. 
Speelt de toewijding aan ‘de aarde’ en aan toekomstige generaties waarlijk 
een rol in zijn overwegingen? Is er sprake van een verantwoordelijkheidsge-
voel tegenover het geheel waarvan hij deel uitmaakt? Voelt hij zichzelf über-
haupt verbonden met een groter geheel? Heeft hij met veel pijn in zijn hart 
afstand gedaan van het krijgen van kinderen? Of is zijn keuze om geen kin-
deren te hebben, bepaald door waarden die vooral bij een onthecht subject 
horen? Dan zou er sprake zijn van het ver-fraaien van een keuze die in feite 
weinig met onbaatzuchtigheid te maken heeft. Het stellen van vragen naar de 
waarlijke motivaties achter een keuze en het geven van een eerlijk antwoord 
daarop zouden tot minder triomfalisme en veroordeling en meer bescheiden-
heid en solidariteit leiden. 
 
Onze ervaringen ervaren en bevragen 
Het is ironisch dat Taylor juist de geboorte van een kind als een tegengif voor 
misantropie beschouwt, mits we onszelf laten ontroeren. Hij haalt het werk 
van de Canadese schrijfster Nancy Huston Professeurs de désespoir (2004) 
aan, waarin het ter wereld brengen van een kind en het te zien opgroeien als 
een tegengif voor wanhoop, misantropie en cynisme wordt gezien.414 Taylor 
is het met Huston eens dat het meemaken van het wonderlijke proces van het 
ontstaan en de wording van een nieuw mensje in de wereld helend werkt, 
mits we deze ervaring als morele bron kunnen laten fungeren in ons leven. 
Daartoe stelt hij de volgende vragen: 
 

Wat weerspiegelt het ontzag, de verwondering, tederheid, die ons zo 
beweegt, wanneer een nieuw menselijk wezen ontstaat en zichzelf ont-
dekt? Het is duidelijk dat mensen kunnen weigeren om dit te zien, zoals 
de vroedvrouw Arina Prochorovna in Dostojevski’s Demonen; als 
Shatov vol verwondering over de nieuwe baby uitroept: ‘Het is het 
mysterie van het verschijnen van een nieuw wezen, een groot en on-
verklaarbaar mysterie… Er waren er twee, plotseling is er een derde, 
een nieuwe geest… een nieuwe gedachte en een nieuwe liefde… zo on-
doorgrondelijk… er is niets hoger in de wereld.’ Lachend beantwoordt 
Arina Prochorovna, ‘Wat maak je je druk over niets… Dit is gewoon 
de verdere ontwikkeling van het organisme, en niet meer, er is geen 
mysterie… anders zou elke vlieg een mysterie zijn.’ Wanneer je dit 

 
414 Nancy Huston, Professeurs de Désespoir (Paris: Actes Sud, 2004). 



~ 208 ~ 

inzicht niet afweert, wat zie je? Welke wijze van verwoorden van dit 
inzicht kan hier echt recht aan doen? Wat kan dit inzicht op z’n krach-
tigste bevatten? Wat kan het activeren, opdat het een sterke invloed op 
ons leven kan uitoefenen en richting aan ons leven kan geven?415 

 
Een christen, antwoordt Taylor, zou zeggen dat de ouder iets van het beeld 
van God in het groeiende kind ziet. 
We hoeven hier geen antwoord te accepteren of te geven, maar slechts te 
beseffen dat deze vraag wel gesteld dient te worden en tot verdere reflectie 
zou moeten leiden. Wanneer we deze discussie op het vraagstuk van solida-
riteit toepassen, kunnen we de vraag herformuleren: 
 

Hoe kan dat ontroerende inzicht dat de meesten van ons gemakkelijk 
kunnen herkennen wat onze eigen kinderen betreft, op de een of andere 
manier doorwerken in onze houding tegenover mensen als zodanig en 
deze versterken?416 

 
Hier stelt Taylor opnieuw de vraag naar de diepste motivaties achter ons ide-
aal van solidariteit. Het is een vraag die te snel afgedaan wordt door een be-
roep te doen op het geloof in God, de Kantiaanse ethiek, mensenrechten of 
onze natuurlijke sentimenten. Daardoor dreigen we ons te laten meeslepen 
richting misantropie.417 De relatie tussen ouder en kind kan ons wellicht hel-
pen, meent Taylor. Deze relatie kan voorbeeldig zijn voor grotere verbanden. 
Laten we opnieuw naar de relatie tussen ouder en kind kijken. Taylor ziet in 
deze verhouding een liefdesverband waar ouder en kind aan elkaar gegeven 
zijn, zodat de ‘grens tussen geven en nemen’ vervaagt. Dit is meer dan hulp 
en ondersteuning bieden aan een hulpbehoevende (het kind). Taylor vraagt 
zich het volgende af: 
 

Zou het kunnen zijn dat, op een heel andere wijze, iets gelijkaardigs 
achter het solidariteitsgevoel tussen gelijken zit, iets wat mensen be-
weegt om anderen te helpen, ook aan de andere kant van de wereld?418 

 
Wat Taylor hierbij probeert te verwoorden, is de gedachte dat we aan elkaar 
gegeven zijn, zodat er niet meer duidelijk is – en het er niet toe doet – wie de 
gever en wie de ontvanger is, ook wanneer er sprake is van hulp in het 

 
415 Taylor, A Secular Age, 700. 
416 Ibid, 701. 
417 Ibidem. 
418 Ibid, 702. 
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levensonderhoud van anderen. Er is geen sprake van gast en gastheer, wan-
neer het om ‘immigranten’ gaat bijvoorbeeld. Door de nadruk te leggen op 
‘gelijken’ en op het vervagen van de grens tussen gever en ontvanger, biedt 
Taylor een antwoord op het probleem dat Nietzsche aankaartte, namelijk dat 
filantropie gedreven wordt door een superioriteitsgevoel en gepaard gaat met 
minachting voor de ontvanger. 
 
Tot slot 
De vragen die Taylor stelt, zijn vragen die grotendeels verdwenen zijn uit het 
culturele bewustzijn van de westerse mens. Ze betreffen de morele bronnen 
die ons inspireren en keer op keer regenereren, om de waarden die onze sa-
menleving binden (en constitueren) en de grenzen van deze samenleving 
steeds oprekken, te verwezenlijken. Door naar de diepere dimensie van ons 
morele leven te vragen, onderscheidt Taylor zich van velen en neemt hij de 
Nietzscheaanse kritiek dat menslievendheid (benevolentie) slechts een mas-
ker is voor andere passies, heel serieus. De vragen die hij stelt, hebben als 
doel om onze beweegreden te ontdekken, te verwoorden, te evalueren en des-
noods te verbeteren. De uitdaging is om deze kracht of morele bron te ver-
woorden. Waarom reageren we op rampen die anderen treffen met afschuw 
en medelijden en schieten we vreemden te hulp? Wat beweegt ons om te han-
delen zoals we handelen? Antwoorden waarin een beroep wordt gedaan op 
‘training’ of ‘evolutie’ – typisch vanuit het vogelperspectief –, zijn niet be-
vredigend, omdat ze geen recht doen aan onze rijkste ervaringen. De kunst is 
dus vooral om onszelf vragen te blijven stellen en niet te snel een antwoord 
te willen vinden. Want dan pas kunnen we misschien hopen dat we ons stre-
ven naar solidariteit en rechtvaardigheid kunnen volhouden, ook als we dag 
na dag geconfronteerd worden met tragiek, lijden of ellende dat maar niet 
ophoudt. 
Reflexief vragenstellen lijkt me een goede academische houding die elke we-
tenschapper, inclusief de theoloog en de filosoof, zou moeten kunnen opbren-
gen. Het wordt een lastiger verhaal wanneer we de radicale reflexieve hou-
ding – die door inkeer en reflexief evaluatieve vragen gekenmerkt wordt – 
als een universele houding beschouwen die binnen het bereik van iedereen 
ligt. Het is namelijk overduidelijk dat niet iedereen zich de vragen naar 
zijn/haar motivaties stelt. Ik heb daarom mijn twijfels geuit ten opzichte van 
de stelling dat radicale veranderingen onvermijdelijk tot radicale reflexiviteit 
leiden. De vraag of we het gebrek aan reflexiviteit aan onwilligheid of on-
kunde moeten wijten, laat ik graag open. Dat is een vraag waarmee we ons 
op zeer glad ijs begeven, omdat we dan het eerste-persoonperspectief dreigen 
op te geven en het vogelperspectief aannemen. Wetenschappelijk onderzoek 
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naar mensen vanuit dat perspectief heeft altijd een januskop. Wel lijkt het me 
belangrijk om onderzoek te doen naar wat radicale reflexiviteit in de weg 
staat.  


