Corbey eveneens onterecht aan de verkeerde kant van de tegenstelHngen in de
Europese beeldvorming zijn beland behoren ook de dieren. Corbey neemt het
op voor het dier, "de exemplarische ander van de mens." (p.113) Volgens hem
is de wildheid van het dier van eenzelfde
orde als de zogenaamde wildheid van
Afrikanen, een "eeuwenoude, grove stereotypering". Hier is het "de" psychonanlyse die als schuldige wordt aangewezen. Chimpansees rijn - en deze keer
levert wetenschappelijk onderzoek de
echte waarheid - juist toonbeelden van
beheerst gedrag en subtiele berekening.
Ik ben benieuwd wanneer de chimpansees hun mensenrechten gaan opeisen of
tijgers de tigritude afroepen.
Naar mijn smaak wordt er wel wat
veel op een hoop gegooid, niet zozeer
door Freud en "de" psychoanalyse, alswel door de emancipator van anderen,
Corbey. Het is aUemaal wild wat de Wok
slaat, maar dat het ene wild het andere
niet is schijnt hem te ontgaan. Wat Corbey doet is wat hij anderen verwijt: grof
stereotyperen. Het zou interessanter rijn
na te gaan waar de verschillen Hggen tussen wilde vrouwen, Afrikanen en dieren
in het vertoog van de Westeuropese
be schavers.
Bovendien dringt de vraag zich op
hoe het dan met door "wilden" zelf geproduceerde beelden zit als aUe Europese
beeldvorming bij voorbaat afgekeurd
wordt Nederveen Pieterse merkt daar in
zijn slothoofdstuk terecht over op dat
ook anti-racistische beelden van zwarten
stereotypen kunnen bevatten. Maar daar
wordt niet de conclusie uit getrokken dat
stereotypering op zich helemaal niet erg
hoeft te zijn. Dat het maar net van de
context afhangt
Door een gemis aan verrassende oprispingen die Corbey's inspiratoren naast structuralistische voorbeelden als
Lévi-Strauss en Greimas ook de écriture
feminine, Foucault, Lyotard en poststructuralisme en -modernisme in het al96

gemeen - op hun best kenmerken, wordt
"Wildheid en beschaving" tot een voorbeeld van hoe het niet moet Brave, goed
in de markt liggende beweringen, geïllustreerd met slecht onderzoek.
Cccbey is er in geslaagd met zijn opwindende "uniek historisch en etnografische" plaatjes alweer een boek voor
kwade gewetens te produceren. Domineesproza, vermomd als postmoderne
wetenschap, erger kan het toch niet?
Gaat u Hever naar de film: "Comment
faire ramour avec un nègre sans se fatiguer", of lees het boek. Gaat over zwart
over wit over zwart en geeft een veel leuker beeld van stereotypering.

Identiteit, politiek en religie
Ido de Haan

Recensie van: C. Taylor, Sources of the
Self. The Making of the Modern Identity. Cambridge University Press. Cambridge 1989, pp. xii + 601 (ƒ 112,-).
Charles Taylor, onder andere auteur van
een alom geprezen studie over Hegel,
heeft vorig jaar opnieuw een soort van
meesterwerk afgeleverd, Sources of the
Self. Hij begint te steUen: "I had a difficult time writing this book." Dat is op
een aantal plaatsen duidelijk te merken.
Toch vertelt hij een intrigerend verhaal:
een schets van de filosofische tradities
die ten grondslag Hggen aan het moderne
zelfbegrip.
Het is een radicaal boek: Taylor
plaatst rich in de uiterste hoek van de
school van de communitarians die zich
profileren door kritiek op het individualisme. Tayolor pleit voor een terugkeer
naar een 'theïstisch perspectief en sluit

daarmee aan bij Macintyre en ook
Unger, die zijn Knowledge and Politics
(1975) besluit met de uitroep: "Why then
do you remain silent? Speak, God." Er
vanuit gaande dat dit verstandige mensen
zijn, is het opmerkelijk dat zij hun
toevlucht zoeken in religie. Wat denkt nu
ook Taylor daar mee op te lossen?
Taylor begint zijn verhaal met een
standaard-communitair punt: de identiteit
van personen is onlosmakelijk verbonden met een conceptie van het goede leven. Daarom moet een ethische theorie
geen antwoord geven op de vraag hoe
juist te handelen, maar wat de goede
mens is. Deze vraag kan beantwoord
worden via een beschrijving van de morele ontologieën of frameworks die het
onderscheid tussen beter en slechter mogelijk maken. Dergelijke raamwerken geven vorm aan het constitutive good in
het licht waarvan we de waarde van de
diverse life goods , bijvoorbeeld respect
voor anderen of het vermijden van
wreedheid, bepalen.
Aan de hand van een nogal traditionele geschiedenis van defilosofieschetst
Taylor vervolgens de ontwikkeling van
het denken over deze constitutive goods
. Daarin verschuift de localisering van
het constitutieve goed van het denken
van een buitenmenselijke orde naar de
innerlijkheid van het individu. Zo
ontstaat het moderne begrip van
subjectiviteit
Taylor begint zijn geschiedenis bij
Plato, bij wie het constitutieve goed een
buiten ons Hggend good of the whole order is dat door middel van de rede achtbaar wordt. Augustinus handhaaft het
idee dat het constitutieve goed buiten ons
Hgt, maar stelt dat God, het goede, begrepen moet worden als een innerlijk
licht Daardoor verschuift het constitutieve goede van het object van kennis naar
de act van het kennen. Of men een goed
mens is, hangt af van de vraag of men
zich committeert aan dat innerlijk licht
Taylor springt vervolgens over naar

Descartes. De orde van het universum is
bij hem veranderd in een mechaniek,
waarin Platoonse Ideeën geen plaats hebben. Het begrip van het goede leven kan
daardoor alleen nog gebaseerd worden
op waardigheid van het individu dat
beschikt over de capaciteiten om de orde
van de dingen aan zijn rationele controle
te onderwerpen. Dit standpunt wordt geradicaliseerd door Locke. Doordat hij afscheid neemt van innate ideas is er geen
'zelf meer dat zich kan vervolmaken.
Het zelf wordt punctual , een entiteit
zonder uitgebreidheid, die het morele karakter van een door disengaged reason
gecreëerde wereld afmeet aan hedonistische criteria.
Van belang in dit proces van 'subjectivering' is dat daarin nog steeds geredeneerd wordt vanuit een theïstisch
perspectief. Lockeaanse individuen met
een onafhankelijke rationaliteit streven
doelen na die samenvallen met het doel
van God. Dit idee van interlocking purposes , waarin het plan van God naadloos aansluit bij de hedonistische oriëntaties van menselijke schepsels, keert terug
bij Hutcheson, zij het, dat daar het
functioneren in deze orde niet afhankeHjk
is van het vermogen tot disengaged reason , maar van moral sentiments ; niet
door zich los te maken van de wereld,
maar door zich eraan te committeren kan
men deel uitmaken van het goddelijk
plan.
Uit het theïstisch perspectief vloeien
twee centrale kenmerken van het moderne zelfbegrip voort. Ten eerste wordt
door het op één lijn stellen van de intenties van God met de intuïties van mensen
de waarde van het alledaagse leven bevestigd. Het goede leven wordt bereikt
door te voldoen aan de plichten van arbeid en familieleven. Ten tweede impHceert het theïstische perspectief dat God
de orde van de wereld zo heeft geschapen dat mensen daarin naar hun natuur
kunnen leven. Deze implicaties maken
het vermijden van wreedheid tot een life
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good , dat wij universalistisch moeten
opvatten omdat wij aUen aan elkaar geHjk
zijn. Daarnaast wordt ook de morele
waarde van het autonome enrationeleindividu in het constitutieve goede van de
goddeHjke orde gefundeerd.
Het probleem is volgens Taylor nu,
dat deze morele intuïties nog steeds geldig worden geacht, maar dat het daaraan
ten grondslag liggende constitutieve
goed in ongerede is geraakt Ten eerste
hebben vooral utilitaristen protest
aangetekend tegen de implicatie van het
idee van interlocking purposes dat deze
wereld de beste van alle werelden zou
zijn. Utilitaristen hechten meer waarde
aan 'sensualiteit' en stellen derhalve het
vermijden van pijn centraal. Dit brengen
zij tot stand met behulp van een op de
traditie van disengaged
reason
voortbouwende wetenschappelijke
rationaHteit
Ten tweede hebben filosofen als
Rousseau en Kant zich verzet tegen het
één-dimensionale karakter van het theïstische constitutieve goed, waardoor
deugd en eigenbelang naadloos op elkaar
zouden aansluiten. Terwijl Kant de tweede, morele dimensie situeert in de rationele actor, plaatst Rousseau deze in de
natuurlijke expressie. Taylor stapt over
dit verschil betrekkelijk snel heen en
trekt, met verwijzing naar Kants derde
Kritik , onmiddellijk de Ujn door naar de
Romantiek.
Op deze manier reconstrueert Taylor
naast het theïsme twee andere sources of
the Self: het naturalisme van de disengaged reason en het romantisch expressivisme, waarin de natuur als bron van
het constitutieve goed wordt beschouwd.
In beide tradities is het constitutieve goed
slechts gebrekkig te articuleren. De traditie van disengaged reason , door Taylor al snel gereduceerd tot utilitarisme
(Kant exit), gaat er van uit dat het vermijden van wreedheid een morele
waarde is. Het naturalisme van de
utilitaristische visie, dat individuele
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voorkeuren voor het streven naar
welbevinden als fundamenteel gegeven
beschouwt, zorgt er echter voor dat de
moral point van deze voorkeur niet
langer gearticuleerd kan worden.
Ook in het romantische expressivisme kan dat niet Centraal in deze üraditie
staat het idee van 'epiphanie', de uitdrukking van iets van de hoogste
(morele) waarde, die slechts toegankelijk
is en tot stand komt dóór die uiting. Epiphanische kunst is dan de poging via individuele expressie uitdrukking te geven
aan een idee dat uitstijgt boven deze individualiteit Het probleem is echter dat,
onder invloed van een veranderende
conceptie van de natuur, epiphanie veranderd is van een epiphany of being in
een framing epiphany . In het werk van
onder andere Flaubert, Schopenhauer en
Nietzsche verschijnt de natuur uiteindelijk als een amorele kracht Daardoor
vervalt het idee dat epiphanie betrekking
heeft op een orde van het goede buiten
de mens. Epiphanie krijgt het karakter
van een ordeningsmechanisme, dat zijn
enige rechtvaardiging vindt in het feit dat
het een uitdrukking is van de
allerindividueelste visie. De dichter heeft
met andere woorden de plaats
ingenomen van God, maar zijn uitingen
zijn slechts een subjectivistische
zelfcreatie. Taylor verwijt Foucault,
Derrida en Lyotard dat zij deze uitkomst
van een "pure untrammeled freedom"
verwelkomen: "the least impressive side
of modernism."
In onze tijd hebben naturalisme en
expressivisme de theïstische bron van
zelfbegrip verdrongen. Dat heeft in Taylors visie drie akelige gevolgen. Ten eerste wordt men blind voor het feit dat er
tragische dilemma's kunnen ontstaan
tussen verschillende constitutieve goeden. Als men niet eens in staat is het eigen goed te herkennen, hoe zal men dan
gevoel op kunnen brengen voor een conflict tussen goeden? Daarom ook is elke
vorm van moreel proceduralisme, waarin

doelbewust afgezien , wordt van
beoordeling van het goede, heilloos
(Habermas deelt hier het lot van Kant).
Ten tweede leiden naturaHsme en expressivisme tot hypocrisie. Wanneer
men vasthoudt aan morele principes
zonder de waarde daarvan aan te kunnen
duiden in termen van het goede leven
wordt moreel handelen een loze plicht
Moreel handelen kan sociale gratificaties
opleveren, eenrijkerepersoonHjkheid zal
men er niet van krijgen.
Ten derde heeft Taylor een politiek
bezwaar. In de lijn van Tocqueville stelt
hij dat voor "the continuing health of
self-governing societies" een grote betrokkenheid van de burgers met hun politieke instituties en het politieke leven
noodzakelijk is. Naturalisme kan vanuit
haar psychologische premissen deze betrokkenheid niet denken, terwijl het expressivisme ertoe leidt dat associaties
met anderen alleen nog worden
aangegaan om tot een betere zelfrealisatie
te komen. Politieke associaties worden
'life-style enclaves' in een woestenij van
strategisch handelen.
Ondanks het feit dat naturaHsme en
expressivisme nu zo bepalend rijn voor
ons zelfbegrip, bieden zij geen ruimte
voor een begrip van het goede dat uitstijgt boven subjectieve voorkeuren.
Taylor vraagt zich dan ook af of naturalisme en expressivisme wel over voldoende kracht beschikken om ons tot
verantwoordelijke burgers, moreel aanspreekbare en voor morele conflicten
sensibele individuen te maken. Heel
voorzichtig antwoordt hij: "Even though
I have refrained (partly out of delicacy,
but largely out of lack of arguments)
from answering them, the reader suspects that my hunch [is] (..), that great
as the power of naturalist sources might
be, the power of a certain theistic
perspective is incomparably greater."
(p.518).
Alleen door een geloof in God vermogen wij in te zien dat er een constitu-

tieve goed is dat uitstijgt boven het menseHjk tekort. Hoewel Taylor zich realiseert datreHgieveel ellende heeft aangericht, meent hij dat we in de keuze tussen
"spiritual lobotomy and self-inflicted
wounds" voor het risico van het laatste
moeten kiezen. Het dilemma tussen deze
twee kwaden is niet onvermijdelijk ais
men maar vertrouwt op de 'hoop en belofte' van een "divine affirmation of the
human, more total than humans can ever
attain unaided." (p.521)
Daarmee neemt Taylor een zware
verantwoordelijkheid op rijn schouders.
Nog afgezien van de vraag of het mogelijk is om op commando in God te gaan
geloven, moet men zich afvragen of het
risico gerechtvaardigd wordt door de
ernst van de problemen die Taylor signaleert.
Ten eerste: wat is er tegen hypocrisie? Met recht kan staande worden gehouden dat een zekere mate van hypocrisie ten goede komt aan het behoud van
maatschappelijke vrede. Mensen die geheel met zichzelf wülen samenvallen zijn
over het algemeen nogal onverdraagzaam. Als het ons gaat om het vermijden
van wreedheid, zoals Taylor meent, heb
je meer aan mensen die onderscheid weten te maken tussen persoonlijk afgrijzen
en sociale aanvaardbaarheid. In ieder geval rechtvaardigt hypocrisie geenszins
Taylors radicalisme.
Ten tweede: de kritiek op de ondermijning van betrokkenheid van de burgers en het gevaar dat dat oplevert voor
zelfbesturende samenlevingen moet serieus worden opgenomen. Taylor heeft
geHjk met zijn credo "High standards demand strong sources." (p.516) Ook
proceduralistische liberalen erkennen nu
dat men het niet kan stellen zonder een of
andere conceptie van het goede leven,
zoals blijkt uit Rawls beroep op een
overlapping consensus of Habermas'
entgegenkommende Lebensformen . De
vraag waar zij mee worstelen is hoe je
kan nadenken over een samenleving
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waarin verschillende en met elkaar conflicterende concepties van het goede leven circuleren. Taylors verwijt dat rij
niet gevoelig zouden zijn voor de pluraliteit van constitutive goods lijkt me
daarom onterecht Zij zijn er juist hypergevoelig voor en proberen na te denken
over de beste manier om die vaak tragische conflicten te benaderen.
Of men in staat is sensibiliteit voor
tragische conflicten te kweken is een
vraag die voor hetzelfde geld aan Taylor
zelf gesteld kan worden. Draagt zijn
goddelijke oplossing daar aan bij? Ik
meen van niet Volgens Taylor tonen de
epiphanies of being , waar we naar terug
moeten, een unambiguous good. De
verwerping van zo'n goed vanwege het
risico dat dat met rich meebrengt berust
volgens hem op een "cardinal mistake of
believing that a good must be invalid if
it leads to suffering or destruction".
(p.519)
Zoals wel vaker gebeurt bij communitarians , maakt Taylor hier geen onderscheid tussen moraal en politiek. Als je
van mening bent dat onze grootste noodlot politiek avn aard is, dat wreedheid
ontstaat doordat we geen conflicten tussen concepties van het goede leven opmerken en dat we te weinig verantwoordelijkheid tonen voor onze politieke instituties, dan is een bovenstaande opvatting onaanvaardbaar. Iets kan moreel
nog zo fraai zijn - een volledige
persoonlijkheid, een geharmoniseerde
samenleving -, als dat tot wreedheid leidt
is het onwenselijk. Om wreedheid op te
merken kan men zich beter beroepen op
dichters, ma framing epiphanies een
menselijk karakter hebben, en daarom
altijd controversieel bHjven.
Tenslotte: het is natuurlijk een zotte
onderneming om te wiUen beargumenteren dat we in God moeten geloven. Als
Taylor zijn eigen referentie naar Wittgenstein, die stelt dat geloven (en twijfelen) pas mogelijk is wanneer men beschikt over een levensvorm op basis
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waarvan men iets kan geloven, serieus
had genomen, dan had hij kunnen weten
dat God niet voor niets dood is. Het zou
heel wat productiever rijn geweest als
Taylor dat aanvaard had, en op basis
daarvan over oplossingen voor de door
hem gesignaleerde problemen had nagedacht

