
Toekomstverkennrng 

J. Greven 

De angst voor 
Barbara 

De Nederlander is /osgeslagen, ontzuild, 
geseculariseerd, ver-ikt Tach wit/en 
mensen ergens bijhoren. Er moeten keu
zen gemaakt worden. Nieuwe verban
den z1jn noodzakelijk. 

Oat zich in vergelijking met vroeger gewel
dige veranderingen hebben voltrokken, 
lijkt me niet voor tegenspraak vatbaar. Zo
wel in de algemene cultuur als in de Ne
derlandse samenleving. Maar hoe kun je 
zoiets het best beschrijven; iets dat al zo 
vaak en op zoveel verschillende manieren 
beschreven is. In het begin van het boek 
'De wereld die ik aantrof, een roman over 
het Ieven van Ludwig Wittgenstein van de 
Amerikaanse schrijver Bruce Duffy, pro
beer! een jonge Bertrand Russell zijn min
nares van dat moment, Ottoline, uit te leg
gen wat hij aan nieuws in de logica ontdekt 
heeft. Zijn uitleg (ik laat de emotionele 
erupties en de onderhuidse spanningen 
van dit gesprek tussen minnaar en minna
res maar weg) is door Duffy smakelijk 
weergegeven en biedt een mooi aankno
pingspunt voor de vragen van Christen 
Democratische Verkenningen. 

Russell probeert Ottoline duidelijk te rna
ken waarom de traditionele, syllogistische 
logica (genoemd naar haar geestelijk va
der Aristoteles) niet meer bruikbaar is. 
Eeuwenlang had deze logica het Westelijk 
denken beheerst met haar ideeen over 
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geldige en niet-geldige logische redene
ringen. Zo ongeveer tot het einde van de 
negentiende eeuw had ze de structuur van 
het wetenschappelijk denken bepaald. 
Toen was het, logisch gezien, uit. Onder 
andere door het denkwerk van Bertrand 
Russell, al zullen de meesten hem niet 
kennen als vernieuwer van de logica, maar 
eerder als vastberaden vredesactivist, die 
veel later zijn naam gaf aan de Russell-tri
bunalen (zijn affaire met Ottoline hoorde 
toen overigens al heel lang tot het verle
den). Volgens Aristoteles konden aileen 
deductieve, syllogistische redeneringen 
aanspraak maken op wetenschappelijke 
geldigheid Het klassieke voorbeeld van 
zo'n deductief syllogisme is: 

Aile mensen zijn sterfelijk. 
Socrates is een mens. 
Socrates is sterfelijk. 
Maar ook andere combinaties waren 

mogelijk, negentien in totaal. Ze kregen in 
de loop van de tijd allemaal een naam en 
een plaats in een metrisch gedicht dat 
iedere student in de logica uit het hoofd 
moest leren. 

Het syllogisme met Socrates in de hoofd
rol heet Barbara. Oeze 'Barbara' heeft niet 
aileen een belangrijke rol gespeeld in filo
sofie en logica. Ze staat ook aan de wieg 

Drs. J Greven ( 1941) rs hoofdredacteur biJ het dagblad 
Trouw 
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van de maatschappij die het Wetenschap
pelijk lnstituut aanduidt als 'die van vroe
ger'. 
Bijvoorbeeld 

Aile gereformeerden stemmen op Abra
ham Kuyper. 
Piet is gereformeerd. 
Piet stemt op Abraham Kuyper. 

Ander voorbeeld 
Aile rooms-katholieken zeggen 'op de 
eerste plaats'. 
Wil is rooms-katholiek. 
Wil zegt dus 'op de eerste plaats'. 
Heel Nederland was vroeger sociaal/ 

maatschappelijk gezien een groot gebied 
onder voogdij van Barbara. Je hoorde er
gens bij en vormde een deel van een groter 
geheel, een aparte groep, afgeschermd 
van andere groepen. De eigenschappen 
van de groep golden ook voor jou, het indi
viduele lid. Zo simpel was dat. 

Behalve Barbara bepaalde indertijd nog 
een ander syllogisme het Ieven. Een, dat 
betrekking had op gedrag en daarom een 
praktisch syllogisme genoemd werd. De 
basis ervoor was eeuwen geleden (onge
twijfeld geheel onbewust) gelegd door de 
apostel Johannes. In zijn eerste rondzend
brief schrijft Johannes 'Wij weten dat wij 
overgegaan zijn uit de dood in het Ieven, 
omdat wij de broeders lief hebben.' De 
tekst bleek zeer geschikt om een moeilijk 
probleem in de leer van de uitverkiezing op 
te lossen. 'Kijk', zeiden de theologen, die 
zich met dit ingewikkelde leerstuk bezig 
hielden, 'hoe weet je nu of je tot de uitver
korenen behoort of niet? De tekst is duide
liJk: dat weet je, omdat je "de broeders lief
hebt". Oat wil zeggen ethisch leeft, in liefde 
met je medemensen omgaat, de geboden 
volgt.' 

Op die basis construeerden ze een 
praktisch syllogisme, die er aldus uitzag 

AI wie leeft volgens de geboden van 
Gods liefde, mag weten dat hij overgegaan 
is van de dood in het Ieven; c.q. hoort tot de 
uitverkorenen (want de enige manier om 
over te gaan van de dood naar het Ieven is 
door de uitverkiezing). 
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Broeder (of zuster) leeft volgens de ge
boden van Gods liefde. 

Conclusie: Broeder (of zuster) is uitver
koren. 

Normaal gesproken word! een bepaalde 
vorm van ethisch gedrag beschouwd als 
het gevolg van een overtuiging of manier 
van Ieven. Maar in dit syllogisme is de 
volgorde omgedraaid eerst is er het ge
drag, van daaruit word! andersom terug
geredeneerd naar de oorsprong van dat 
gedrag (de uitverkiezing). Natuurlijk, zo re
deneerden de theologen verder, bedoelde 
Johannes met de uitdrukking 'omdat wij de 
broeders liefhebben' veel meer dan aileen 
wat er staat. Wie op deze wijze liefheeft, 
volgt immers de geboden van God. Die 
geboden ziJn bekend. En wat dan volgde, 
was de hele lijst aan ge- en verboden van 
de denominatie in kwestie. 

Nauwgezet volgen van die geboden, in 
de grote en in de kleine dingen, werd op 
deze manier een belangrijk ijkpunt voor de 
eeuwige bestemming. Deze twee syllogis
men, gangbaar zowel in de protestantse 
als in de katholieke orthodoxie, hebben 
eeuwenlang het geestelijk en maatschap
pelijk klimaat in ons land bepaald. 

Je hoorde bij een bepaalde groep, ver
toonde daardoor een bepaalde vorm van 
gedrag en kon op grond daarvan terugre
deneren tot je eeuwige bestemming, die je 
weer deelde met de andere leden van de 
eigen groep. Zo creeerde de theologie de 
ideologische basis voor de verzuiling. 

Die basis is weggevallen. Niet in de laatste 
plaats doordat de aristotelische logica 
(dankzij Russell en de zijnen) van haar 
voetstuk is gevallen. In de loop van de ne
gentiende eeuw brak de erkenning door 
dat ook niet-syllogistische redeneringen 
geldig kunnen zijn. Daarmee verloren zij 
het monopolie, dat zij in de wetenschap
pen claimden. Er kwam ruimte voor experi
ment en inductieve methode en vanaf dat 
moment is het snel gegaan met de moder
ne wetenschappen. 

Maar ook van een heel andere zijde 
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werd de stelling ondergraven dat ieder in
dividu in zijn essentie bepaald wordt door 
algemene, 'klassieke' eigenschappen. De
zelfde negentiende eeuw ging de mense
lijke wil als de basis voor individualiteit ac
centueren. Uiteindelijk, zo werd gesteld, 
wordt de mens bepaald door die wil, dat 
wil zeggen door zijn vrijheid (en niet door 
de bij hem horende 'klassikale' eigen
schappen). 

Leve de zelfontplooiing 
AI deze ontdekkingen kwamen in het begin 
niet veel verder dan de studeerkamers 
waarin ze ontstaan waren. Ze hadden tijd 
nodig om te rijpen. Ze hadden schrijvers 
nodig om ze te populariseren en om te zet
ten in begrijpelijke taal en alledaagse 
situaties. Daar gaan een paar generaties 
overheen. Maar tenslotte is er dan een 
schrijver als Jean Paul Sartre, die voor een 
breed publiek weet te beschrijven wat hon
derd jaar eerder veel ontoegankelijker door 
Soren Kierkegaard was neergeschreven 
over de menselijke vrijheid. Toen, allerminst 
geaccepteerd, en afgedaan als het werk 
van een zonderling. Pas honderd jaar later 
blijkt de tijd rijp. 

Dan publiceert ook iemand als Camus 
over de relatie tussen menselijke vrijheid 
en ethiek en trekt de consequenties voor 
een menselijk bestaan, waarin de mens 
zelf verantwoordelijk is voor ziJn doen en 
Iaten. 

Sartre en Camus schrijven overigens 
66k eerst nog voor een kleine schaar intel
lectuelen. Pas tien tot twintig jaar later bre
ken hun inzichten op grote schaal door. 
Zeker niet toevallig onder sociaal-econo
mische omstandigheden die het mogelijk 
maken, dat mensen hun vrijheid ook wer
kelijk kunnen uitoefenen. 

Maar dan is het ook raak. In heel korte 
tijd verliest Barbara nu ook maatschappe
lijk en sociaal haar geldigheid. In vergelij
king met de logica, toegegeven, rijkelijk 
laat. Maar de vreugde is er niet minder om. 
Barbara dood, leve de zelfontplooiing. 

De kracht en invloed, die Barbara, gehol-
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pen door het praktisch syllogisme, zo veel 
eeuwen heeft uitgeoefend. liggen aan de 
basis van de hartstocht waarmee aan die 
ontdekkingsreis begonnen werd. Zij leek 
de Nederlander, eeuwenlang een toon
beeld van bedachtzaamheid en voorzich
tigheid, ingebed als hij was in de kaders 

Nederland ontzuilde dat 
het een lieve lust was 

van zijn eigen groep, plotseling los te slaan 
uit de vertrouwde kaders. Er werd ontzuild, 
geseculariseerd en ver-ikt dat het een lieve 
lust was. 

Er is intussen het een en ander gebeurd. 
Niet met ons uitgangspunt. Oat is nog 
steeds de autonomie. Maar de ontplooiing 
van de een kan, zo blijkt steeds duidelijker, 
een bedreiging vormen voor de ontwikke
ling van de ander. We kunnen daardoor 
niet meer steeds meer van hetzelfde kie
zen; we moeten prioriteiten gaan stellen. 
Werk of inkomen is zo'n dilemma. Jaren
lang is geroepen dat het een vals dilemma 
was, dat we voor het een zowel als voor het 
ander konden kiezen. Het ziet er loch naar 
uit, dat dat te optimistisch was. 

Ons recht op zelfontplooiing bracht een 
in principe grenzeloze mobiliteit. Maar ook 
dit principe stuit op grenzen. Oat leert ons 
het milieu, als we tenminste bereid zijn 
daarnaar te luisteren. We houden niet van 
dit soort keuzen en stellen ze het liefst zo 
lang mogelijk uit. Hoe komt dat? Waarom 
duurt het zo lang voor er gekozen wordt op 
een wijze die hout snijdt? Waarom heerst 
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er zo'n lethargische steer in de politiek, ter
wijl er zo veel problemen zijn die om aan
pak vragen? 

Van het gros van onze problemen geldt 
hetzelfde: ze zijn ontstaan doordat het recht 
op individuele ontplooiing te veel en het be
lang van de gemeenschap te weinig in het 
oog is gehouden. Gemeenschapszin, bur
gerschap, verantwoordelijkheid voor de 
'openbare zaak', het zijn stuk voor stuk be
grippen die de gemiddelde Nederlander 
te veel aan zijn 'Barbara-tijd' doen denken. 
Hij wil niet meer terug naar die tijd, toen 
mede in zijn naam de kerkelijke en wereld
lijke notabelen autoritair het algemeen be
lang bepaalden. 

Maar hebben we, achteraf beschouwd, 
met Barbara loch niet iets te veel de deur 
uit gedaan? Barbara lijfde ons in. Oat is 
waar. Oat kon heel verstikkend en beknel
lend zijn. Oat is ook waar. Dank zij onze 
emancipatie kunnen we nu bovendien 
deelnemen aan de hoofdstroming van de 
cultuur, terwijl we ons vroeger moesten 

We willen onszelf best 
ontplooien, maar toch ook 
ergens bij horen 

behelpen in een zijtak. Niet onjuist. Maar 
aan de andere kant de instituties waar 
Barbara haar geldigheid aan ontleende, 
kenden aile hun verantwoordelijkheid voor 
de gemeenschap. Zowel de eigen, als rui
mer de nationale gemeenschap. Het indi
vidu had er z'n plek, maar in verbonden
heid met het grotere geheel. Zo zorgden 
de instituties voor een balans tussen ge-
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meenschap en individu. Die instituties zijn 
door ontzuiling, secularisatie en emanci
patie opgeruimd. Oat was (nogmaals) wer
kelijk 66k een bevrijding. 

Maar op grond waarvan stellen we nude 
grenzen vast voor onze zelfontplooiing? 
We ervaren haar als een vanzelfsprekend 
recht. In naam van wat of wie zou dat recht 
ingeperkt moeten worden? lntussen wor
den de problemen steeds niJpender en 
worden we er steeds indringender op at
tent gemaakt dat de balans tussen verant
woordelijkheid voor de gemeenschap en 
zeggenschap over het eigen welzijn moet 
worden bijgesteld. 

Bij deze bijstelling kan de overheid ze
ker een functie vervullen. Het gaat per slot 
om de publieke zaak. Toch zie ik in deze 
herorientatie vooral een rol weggelegd 
voor het middenveld Vanurt hun eigen 
identiteit kunnen de middenveldorganisa
ties (steeds toegespitst op het eigen werk
terrein) heel interessante opmerkingen 
maken over de relatie tussen individu en 
gemeenschap. De kerken zijn met hun 
conciliair proces overigens daarin al voor
gegaan. Het is daarom zo jammer dat er 
vaak meer getobd wordt over de eigen 
identiteit dan dat er mee aan de slag ge
gaan wordt (loch een blijk van te weinig 
vertrouwen in de eigen opvattingen?). Er is 
behoefte aan dragers van institutionele, bo
ven-individuele verantwoordelijkheid, om
dat het nodig is de balans tussen individu
ele aanspraken en verplichting tegenover 
de gemeenschap bij te stellen. 

Zo'n bijstelling kan aileen maar slagen 
als je duidelijk kunt formuleren in naam 
waarvan je een beroep op iemand doet 
zich te beperken in zijn zelfontplooiing. In 
de identiteit van levensbeschouwelijke or
ganisaties is de basis voor zo'n beroep 
aanwezig. 

Het zou heel jammer zijn als oude angst 
voor Barbara ervan af zou houden daar
mee op creatieve wijze aan de slag te 
gaan. 
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