
✽ Iemke Epema over Charles Taylor

‘HET SECULIERE EXPERIMENT
HEEFT RELIGIEUZE WORTELS’
Wat kunnen wij weten? Wat mogen wij hopen? Wat moeten we doen? Dat zijn de eeuwige vragen van de 
filosofie. Elze Riemer geeft het antwoord van twaalf ‘denkers van nu’ en legt daartoe haar oor te luis-
teren bij kenners. Aflevering 4: theoloog Iemke Epema over de invloedrijke Canadese filosoof Charles 
Taylor. “Hij ziet de secularisatie  als een nieuwe gedaante die de christelijke religie heeft aangenomen, in 
een voortdurend proces van transformatie – dat nog volop aan de gang is.”
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betoogt dat het juist wezenlijke elementen 
in het christelijk geloof zelf zijn die de ont-
wikkelingen van modernisering en secula-
risatie mogelijk hebben gemaakt. Hij ziet de 
secularisatie als een nieuwe gedaante die 
de christelijke religie heeft aangenomen, in 
een voortdurend proces van transformatie 
– dat nog volop aan de gang is.”

Taylor is een filosoof die veel theologen 
aanspreekt. Waarom denkt u?
“Veel theologen zijn Een seculiere tijd gaan 
lezen; zij waren blij met de verheldering 
die dat boek geeft, en ik denk ook met de 
gedrevenheid die erin te vinden is. Tay-
lor bindt de strijd aan met de nog steeds 
hardnekkige voorstelling dat de geleidelijke 
verdwijning van religie de enig mogelijke 
uitkomst is van het moderniseringspro-
ces dat onze cultuur doorlopen heeft. Hij 
ontmaskert die manier van kijken als een 
bevrijdingsmythe, en dat is een prikkelende 
manier van kijken. Dat hij als filosoof met 
een diepgaande kennis van onze cultuur 
vrijmoedig een gelovig christelijk stand-
punt inneemt en van daaruit op een con-
structieve manier met anderen in gesprek 
gaat, is heel inspirerend.”

Heeft hij een doel voor ogen met wat hij 
schrijft?
“Taylor noemt zichzelf ‘een hopeloze 
romanticus’ die gelooft in harmonie en een-
heid. Hij zoekt steeds naar gemeenschap-
pelijke grond, naar dieper begrip tussen 

wat ons overstijgt is diepmenselijk. De taal 
waarin dat wordt verwoord, is daarbij van 
fundamenteel belang. Dat gebeurt niet 
in analytische en wetenschappelijke taal, 
maar in wat hij ‘subtielere talen’ noemt. Je 
moet dan denken aan de zeggingskracht 
van expressieve talen als poëzie, kunst, 
spel, dans en muziek. Als het gaat om het 
transcendente kun je niet zonder die talen. 
Hij laat die talen ook echt meedoen in hoe 
hij zelf schrijft. Taylor is al zijn leven lang 
gefascineerd door de zeggingskracht van 
menselijke taal.”

Hoe kijkt hij tegen de secularisatie aan?
“De leidende vraag van Taylors boek Een 
seculiere tijd is de vraag hoe het geloof in 
God in de afgelopen eeuwen zo kon veran-
deren, dat het van een algemeen gedeeld 
levensgevoel een keuze is geworden. Méér 
nog: een steeds minder vanzelfsprekende 
keuze van een steeds kleiner wordende 
minderheid. Wat is er onderweg precies 
gebeurd? Door een diepgravend onderzoek 
laat hij zien dat de klassieke en nog steeds 
dominante seculariseringsthese historisch 
gezien gewoon niet klopt, maar voortkomt 
uit een bepaalde manier van kijken. Vol-
gens die these is het geleidelijk verdwijnen 
van religieus geloof de logische uitkomst 
van het proces van rationalisering en mo-
dernisering dat de westerse cultuur door-
lopen heeft. In werkelijkheid is er helemaal 
geen rechte lijn van een gestage teruggang 
te zien, maar een zigzagbeweging. Taylor 
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vooral gegrepen door hoe Taylor met het 
thema geloof en secularisatie bezig is. Dit 
gaf de aanzet tot haar promotietraject, dat 
vorig jaar resulteerde in het boek Niets gaat 
ooit verloren. Transcendentie en transforma-
tie in het denken van Charles Taylor (uitge-
verij Skandalon). Epema betrekt in haar 
boek Taylors opvattingen ook op die van 
drie hedendaagse denkers: Erik Borgman, 
Ger Groot en Harry Kuitert. Zij laat zien 
dat de verschillende posities van deze drie 
Nederlandse denkers terug te vinden zijn in 
de analyse van Taylor. Epema schetst een 
beeld van Charles Taylor als een heel brede 
denker met wie je veel kanten op kunt. 
Niettemin zijn er ook duidelijke constante 
lijnen in zijn denken te ontdekken.

Wat is de kern van Taylors filosofie?
“Taylor is voortdurend bezig met de vraag 
naar wie de mens is. Hij ziet de mens als 
een betekenisgevend wezen. In de geschie-
denis was die betekenis steeds verbonden 
met de gerichtheid op transcendentie en 
werd die in religieuze taal uitgedrukt, maar 
nu leven we in een seculiere tijd waarin 
transcendentie niet meer zo voorhanden 
is. Door transcendentie buiten te sluiten 
doet de mens zichzelf fundamenteel 
tekort, zo stelt hij. De gerichtheid op iets 
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mensen en verzoening van tegenstellingen, 
terwijl hij tegelijkertijd recht wil doen 
aan diversiteit. Hij is steeds op zoek naar 
een rijker verstaan van de werkelijkheid, 
waarin dieper gegraven wordt dan beperk-
te en tijdgebonden voorstellingen. Zo wil 
hij laten zien dat we onszelf tekort doen 
met onze huidige beperkte opvatting van 
wat mens-zijn is, waarin het individu bron 
en maat van alles is geworden. Hij wil ons 
de ogen openen voor de diepere ‘bronnen 
van het zelf’, de titel die hij gaf aan een van 
zijn belangrijkste en bekendste boeken. Hij 
vindt de grote waarde van de vrijheid van 
het individu van de moderniteit ontzettend 
belangrijk, maar hij is beducht voor een 
doorgeschoten individualisme.” 

Wat ziet hij als ‘de bronnen van het zelf’?
“Taylor stelt dat elk mens ‘een verlangen 
naar eeuwigheid’ in zich heeft, wat hij ook 

met dat verlangen doet. Hij reikt naar iets 
dat hem overstijgt. Dat wij in onze moder-
ne seculiere samenleving denken dat dit 
achterhaald is en dat het iets is waar we ons 
van los moeten maken, is redelijk uniek – 
zowel in de wereld van vandaag als in de 
historie. Taylor laat zien dat de herkomst 
van die moderne idealen en waarden terug 
te leiden is naar religieus gedachtengoed. 
Je kunt bepaalde hedendaagse waarden 
zo terugvinden in het Evangelie. Zo laat hij 
zien dat de gerichtheid op het transcenden-
te steeds een andere gestalte aanneemt. 
Om een voorbeeld te noemen: godsdienst-
kritiek komt helemaal voort uit religieuze 
idealen. De profeten in het Oude Testament 
zeiden al: ‘Je kunt wel steeds met offers 
bezig zijn maar kijk nou eens naar de wedu-
wen en wezen die je laat stikken’. Dat is een 
inmiddels klassiek verwijt aan de gods-
dienst: steeds maar bezig met de hemel en 

ondertussen de aarde verwaarlozen. Die 
kritiek kan alleen maar klinken doordat die 
profetische stemmen zijn doorgegeven.”

In een interview stelt Taylor dat dit tekort 
ervoor heeft gezorgd dat de moderne mens 
in een fundamentele crisis verkeert. Hij ziet 
de oplossing in een terugkeer naar christe-
lijke opvattingen: “Een gelovig mens weet 
dat we allemaal onvolmaakt zijn, terwijl dat 
menselijk tekort nu als een ziekte wordt 
gezien”. Dat klinkt heftig christelijk.
“Je begrijpt hem verkeerd als je denkt dat 
we ons allemaal weer moeten bekeren tot 
het christendom. Hij wil laten zien dat het 
christelijk geloof de mens leert omgaan 
met het gebrekkige, het onvolkomene en de 
slechte neigingen die we allemaal hebben. 
In onze cultuur is er steeds minder plek 
voor ongewenst gedrag en ongewenste 
gedachtes, die worden al snel gepathologi-
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seerd, terwijl die toch ook deel uitmaken 
van ons mens-zijn. Er zit een bepaalde 
gewelddadigheid in het volmaaktheids-
ideaal dat we nu kennen, waar mensen 
ook echt onder bezwijken. Dit is een 
probleem waar steeds meer aandacht 
voor wordt gevraagd, bijvoorbeeld door 
psychiaters als Dirk De Wachter en Da-
miaan Denys. Maar Taylor laat óók zien 
dat het christelijk geloof ten grondslag 
ligt aan dit volmaaktheidsideaal, maar 
doorgeschoten is. Zo zie je: hij houdt je 
voortdurend de spiegel van de geschiede-
nis voor.”

Waarom bent u zelf zo enthousiast over 
Taylor?
“Ik vind het prachtig dat zijn filosofie 
geen abstracte theorie is, maar opkomt 
uit en concreet wordt in het leven. Ook 
in zijn eigen leven trouwens; hij is altijd 
politiek actief geweest en trok het land 
in om mensen die recht tegenover elkaar 
stonden in hun politieke opvattingen met 
elkaar in gesprek te brengen, vanuit de 
overtuiging dat er altijd verbinding mo-
gelijk is. Voor hem is filosofie, en ook het 
geloof, een geleefde praktijk. Hij is een 
rooms-katholieke christen, op een hele 
open manier. Hij is nieuwsgierig naar 
andere religieuze en transcendente bron-
nen, en wordt daar ook door geraakt. 
Zo heeft hij zich aangesloten bij een 
wereldwijde beweging voor christelijke 
meditatie die het gesprek zoekt met an-
dere religieuze tradities en ook met een 
open atheïsme. Het gegeven dat geloven 
vandaag anders is dan hoe het daarvoor 
was, neemt hij volstrekt serieus. Met 
behulp van de geschiedenis laat hij zien 
hoe we in deze seculiere tijd terecht zijn 
gekomen. Daardoor ga je beseffen dat de 
grens tussen geloof en ongeloof een hele 
vloeiende is. Hij helpt mij mijn eigen tijd 
beter te begrijpen, en er daardoor beter 
en vooral positiever mee om te gaan.”

Kunt u daar een voorbeeld van geven?
“Als predikant kom ik regelmatig mensen 
tegen die zich veel zorgen maken over de 
toekomst van de kerk, omdat er steeds 
minder mensen naar de kerk gaan. Voor 
je het weet wordt dat een gevoel van ma-
laise, waardoor je alleen nog maar op een 
heel negatieve manier aan kunt kijken te-

gen deze tijd. Door Taylors Een seculiere tijd 
ben ik gaan beseffen dat er veel is in deze 
tijd dat heel bijzonder en waardevol is. Hij 
heeft mij beter de ogen geopend voor het 
positieve in seculiere waarden, terwijl ik 
tegelijkertijd, zonder schroom, mag staan 
voor het christelijk geloof. In dat laatste 
voel ik me nu ook vrijer.” 

Wat zou u, met Taylor in uw achterhoofd, 
tegen zo’n piekeraar zeggen?
“Dat het seculiere experiment hele waar-
devolle dingen oplevert en ook religieuze 
wortels heeft. Neem bijvoorbeeld het 
belang dat er in het Westen gehecht wordt 
aan mensenrechten. Natuurlijk wordt 
het niet altijd waargemaakt, maar als 
wereldwijd ideaal is het wel breed gedra-
gen. Hier zie je hoe het religieuze in de 
cultuur terecht is gekomen. Moet je daar 
niet minstens zo blij mee zijn als dat zon-
dags de kerken vol zitten? Dat zegt Harry 
Kuitert ook: het evangelie is de wereld in 
gegaan en de kerken hebben eigenlijk hun 
rol uitgespeeld; nu gebeurt het gewoon in 
de cultuur. Zoals hij het verwoordt, ben ik 
het er niet mee eens, maar het is wel een 
manier van kijken die ik waardevol vind. 
Overigens ga ik liever op zoek naar waar 
de persoon tegenover mij zich nou écht 
zorgen over maakt. Ik wil de aandacht 
een beetje weg hebben bij ‘de zorg om de 
kerk’; ik denk dat daar een diepere zorg 
onder ligt. Als het gaat om de zorg om het 
voortbestaan van de kerk trek ik me op aan 
mensen die in een kloostergemeenschap 
leven. Die zien echt hun eigen voortbestaan 
als gemeenschap bedreigd, maar vertrou-
wen erop dat God toch wel zijn weg gaat, 
met of zonder hen. Zo ontspannen kijkt ook 
Charles Taylor naar de toekomst. Die toe-
komst wordt uiteindelijk bepaald door het 
geloof dat God eens alles in allen zal zijn. Je 
hoeft eigenlijk niet veel anders te doen dan 
je overgeven aan dat perspectief, en je uit te 
strekken naar het goede.” .

✽ denkers van nu

❞Paspoort
Charles Margrave Taylor (Montréal, 
Canada, 1931) geldt als een van de meest 
invloedrijke filosofen van onze tijd. Zijn 
grootste bekendheid ontleent hij aan 
zijn studies over het zelfverstaan van de 
moderniteit.

. Groeide tweetalig op, met een 
rooms-katholieke Franssprekende moe-
der en een anglicaanse Engelssprekende 
vader. De ervaring van het deelhebben aan 
twee verschillende culturen heeft hem 
naar eigen zeggen sterk gevormd.
. Overweegt als student serieus de filoso-
fie vaarwel te zeggen en een loopbaan te 
beginnen in het ontwikkelingswerk, maar 
zet uiteindelijk toch zijn studie voort. Blijft 
zich gedurende zijn leven voortdurend 
bewegen tussen de polen van denken en 
analyseren enerzijds en politiek actief zijn 
en directe invloed uitoefenen anderzijds. 
. Is van 1965 tot 1973 vicevoorzitter van 
de Canadese Nieuwe Democratische 
Partij. Doet tot vier keer toe doet een 
poging om lid te worden van het Canadese 
Lagerhuis, waarbij hij in 1968 verliest van 
tegenkandidaat en latere premier Pierre 
Trudeau. 
. Oogstte de grootste bekendheid met het 
werk Bronnen van het zelf (1989), waarin 
hij laat zien dat de moderniteit zichzelf niet 
goed kent, en het werk Een seculiere tijd 
(2007), waarin hij stelling neemt tegen het 
dominante verhaal van de secularisatie-
theorie, waarin religie gezien wordt als een 
stadium dat de moderne westerse mens 
geleidelijk steeds verder achter zich laat. 

Door  transcendentie 
buiten te sluiten 
doet de mens zichzelf 
 fundamenteel tekort
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