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wordt alvast gezinspeeld op een generatiewisse-
ling in de PvdA waar op 15 Mei 2002 ‘een genera-
tie politici in een klap werd weggevaagd’. Sinds
de verkiezing van Wouter Bos zou een netwerk
bestaande ‘uit veelal jonge wethouders en gede-
puteerden, uit ex-leden van Niet Nix (…), vrien-
den en geestverwanten van buiten de partij, een
aantal jonge wetenschappers, adviseurs die in de
laatste verkiezingscampagnes een rol speelden’
een wijziging van atmosfeer en koers van de
sociaal-democratie nastreven.2

Er zijn voor de hand liggende vraagtekens te
zetten bij een lichtvaardig gebruik van het gene-
ratieperspectief door bezige politici en vinding-
rijke journalisten. De beweging van Fortuyn
telde talloze kandidaten die ouder waren dan de
gezichtsbepalende bewindslieden van Paars.
Fortuyns generationele idee van Leefbaar Neder-
land en later de Lijst Pim Fortuyn hing niet sa-
men, wat genadeloos naar voren kwam in het
geschil tussen de ministers Heinsbroek en Bom-
hoff in de doffe herfst van het kabinet-Balke-
nende I. Fortuyns verbinding tussen een vrij-
zinnigheid zonder de vvd en d66 en een be-
houdzucht zonder het cda en de kleine christe-
lijke partijen duidde eerder op generationele ra-
deloosheid dan op generationele veerkracht.

Momenteel is er geen gebrek aan politici die
zichzelf voorstellen als leiders van een nieuwe
generatie. Kort na de aanslagen op 11 september
zei de Amerikaanse president Bush tegen zijn
belangrijkste campagne-adviseur dat zijn gene-
ratie werd opgeroepen voor een strijd tegen het
terrorisme zoals de generatie van zijn vader ooit
was opgeroepen voor een strijd tegen het totali-
tarisme.1 In Nederland schreef en sprak Pim For-
tuyn over zichzelf als de woordvoerder van de
naoorlogse geboortegolf, opstandig, verweesd
en herlevend in een weerzin tegen de coalitie
van liberalen en socialisten, het poldermodel, de
islam en de Europese Unie.

Sinds de woelige verkiezingen van 2002 en
2003 rijst de vraag of de verjonging van het lei-
derschap in nogal wat partijen neerkomt op een
generatiewisseling, een omslag in wereldbe-
schouwing en werkwijze van de veertigers Bal-
kenende, Bos, De Graaf/Dittrich en Rouvoet als-
mede de dertiger Halsema. Het verloop van de
kabinetsformatie lijkt dit meteen al te weerspre-
ken, maar in een reportage van de Volkskrant

Over de auteur  Jos de Beus is hoogleraar politicologie
aan de Universiteit van Amsterdam

Noten Zie pagina 79

� review

Generalisaties over generaties 
Er zou een nieuw generationeel elan in de Nederlandse politiek kunnen
ontstaan. Maar of de PvdA dit elan overleeft, en er zelfs aan zal ontbranden,
hangt vooral af van de twintigers, dertigers en jonge veertigers, alsmede
het leiderschap van Wouter Bos. Aldus de stelling die Jos de Beus poneert,
naar aanleiding van het boek over ‘generaties en hun geschiedenis’ van
Jacques van Doorn. 

jos de beus

S&D 5/6 binnenwerk  03-06-2003  18:10  Pagina 72



s & d 5 / 6  |  20 0 3  

73

review  Jos de Beus over generalisaties over generaties

tot een generatie die eerst een cynische en later
een pragmatische jeugdcultuur ter wereld
bracht. 5 In Nederland laat het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau in het midden of er hier sprake is
van een even grote trendbreuk, terwijl het onder-
zoeksbureau Motivaction sinds kort juist een
ommekeer van Putnams trend waarneemt. De
‘patatgeneratie’ (een term van oefenmeester Leo
Beenhakker uit zijn tijd bij Ajax) zou dood zijn.6

Wie generatie zegt, die wil kennelijk veel
meer zeggen dan enkel dat sommige mensen
leeftijdgenoten of tijdgenoten zijn. Maar wat
dan precies? Een klasse is een groep in termen
van economische eigendom. Het bezit van be-
paalde inkomensverwervende eigenschappen
wekt een bepaald marktgedrag op, zoals het aan-
bieden van de eigen persoon als arbeidskracht
en het huren van een huis door een arbeiders-
klasse. Een natie is een groep in termen van poli-
tieke loyaliteit. Er komt een binding aan een po-
litieke gemeenschap tot stand door een proces
van vereenzelviging, met fasen als toekenning,
verinnerlijking, onderscheiding, waardering en
rationalisering van eigenschappen (zoals de
Nederlandse bedaardheid en duldzaamheid).
Een generatie lijkt een groep tijdgenoten te zijn
in termen van een of ander gedeeld besef van ge-
deelde geschiedenis dat quasi-familiair is. De
tijdgenoten verhouden zich tot zowel een voor-
gaande generatie als een volgende generatie zo-
als volwassenen in de kracht van hun leven zich
verhouden tot hun ouders en hun eigen kinde-
ren. Maar een klasse gedraagt zich soms ook als
een reusachtige familie, terwijl een natie tevens
wordt gemaakt of gebroken door een historisch
bewustzijn. Wat is dan het exclusieve kenmerk
van een generatie?

Je zou verwachten dat er een uitgewerkte ge-
neratietheorie bestaat met een antwoord op
deze vraag en haar vervolg. Wat is een generatie
buiten de familiebanden om, dus zonder in
beeldspraak te vervallen doch met het besef dat
het beeld van die banden zich kennelijk wel
steeds opdringt aan de betrokkenen? Welke
voorwaarden bevorderen of belemmeren de vor-
ming van generaties tot groepen in de samenle-

Ook de snelle opvolging van Wim Kok door Bos
via Ad Melkert is niet zonder meer als een gene-
ratiewisseling te beschouwen omdat deze drie
samen met Rottenberg allemaal een Neder-
landse Derde Weg volgden terwijl de inhoude-
lijke kritiek op deze weg van de aanhangers van
Bos, waaronder de zogeheten rode ingenieurs,
tot nu toe ontbreekt. De belangrijkste kritiek op
het tweede kabinet-Kok kwam van buitenstaan-
ders als Scheffer, Van Westerloo en Van der
Zwan, die allemaal namens zichzelf spraken.3

leeftijd- en tijdgenoten als

gemeenschap

In de sociale wetenschappen heeft de generatie
niet zo’n prominente plek als andere collectie-
ven zoals de familie, de sekse, de denominatie
(kerkgenootschap), de massa en ¬ helemaal
vooraan ¬ de klasse en de natie. Maar het gene-
ratiebegrip maakt wel degelijk deel uit van het
dagelijkse academische gesprek. Er wordt aange-
nomen dat de hele burgerij in het Westen is op-
genomen in een vaart der generaties. De uitster-
vende depressie- en oorlogsgeneraties, de al ge-
noemde naoorlogse geboortegolf (babyboom),
de verloren generatie getekend door de werk-
loosheid in de periode 1974-1984, en tenslotte de
generatie X, opgegroeid tijdens de informatio-
nele revolutie na deze periode. Er is een omvang-
rijke literatuur over een conflict tussen leeftijds-
cohorten inzake de verdeling van baten en
kosten van de verzorgingsstaat, in het bijzonder
de pensioenregeling en het milieubeleid.4

Een recent deel van die literatuur gaat over de
maatschappelijke en staatkundige deelname.
Volgens de gezaghebbende Amerikaanse politi-
coloog Putnam is de generatie X ¬ tussen het
18de en 30ste levensjaar aan het begin van de
21ste eeuw ¬geneigd tot afzijdigheid dan wel tot
een overwegend telecommunicatieve deelname
aan netwerken, waaronder de antiglobaliserings-
beweging. De oorlogsgeneratie wordt bij hem
opgewaardeerd van een stille generatie tot een
generatie barstensvol burgerzin, terwijl de na-
oorlogse protestgeneratie wordt gedegradeerd
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moedelijk beïnvloed door de rationele-keuzethe-
orie en het postmodernisme, die immers de vrij-
heid van toetreding en uittreding van de enke-
ling als een nieuw institutioneel gegeven be-
schouwen.

Dit levert alles bij elkaar een onbevredigende
kloof op tussen het zelfbeeld van subjecten die
het gevoel hebben dat het tempo van de wissel-
werking tussen verjonging en veroudering in
culturele zin steeds hoger ligt (hypergeneraties)
en  de conclusie van degenen die op een kriti-
sche afstand van mode en conventie nadenken
over gedragsregels dat het hier om schijngroe-
pen en schijntegenstellingen gaat (‘zwak-
stroomgeneraties’, schrijft Van Doorn).

indische en andere generaties

De socioloog Van Doorn heeft indrukwekkende
geloofsbrieven om iets aan deze intellectuele
misstand te kunnen doen. Aan de ene kant heeft
hij zich in het vroege deel van zijn omvangrijke
oeuvre diepgaand beziggehouden met klasse-
vorming, verzuiling, mobilisatie, organisatie,
classificatie en differentiatie tussen politieke
partijen. Dat zijn allemaal aspecten van groeps-
vorming tussen de meest algemene humaniteit
en de meest bijzondere individualiteit in. Aan de
andere kant publiceerde Van Doorn in zijn latere
werken al over de Indische generatie, namelijk
in De laatste eeuw van Indië (1994) en Indische les-
sen (1995).8 Hij neemt hier de Indische Neder-
landers, de Molukkers en de militairen tijdens
de politionele acties (ook de knil-militairen) en
hun nakomelingen samen. Wie Van Doorns ge-
schiedschrijving van de Nederlandse dekoloni-
satie herleest, met daarbij ook studies als Ontspo-
ring van geweld (1970, 1985) en Orde-opstand-orde
(1973), die ontdekt daarin ook de uitgangspun-
ten voor een politieke sociologie van de genera-
ties.

Generaties moeten niet als klassen worden
bestudeerd, zoals de hoofdstroom dat doet, maar
als naties of denominaties. Het verschijnsel van
de ongelijke verdeling van levenskansen tussen
leeftijdscohorten ¬ waarop de Nederlandse so-

ving en de politiek? Welke vormen nemen de
omgang en verhouding tussen generaties aan in
het spectrum van vijandschap, harmonie en
onderlinge vervreemding? Welke overeenkom-
sten en verschillen zijn er tussen generaties in
diverse sferen (economie, religie, kunst, enzo-
voort)? Welke overeenkomsten en verschillen
zijn er tussen generaties en andere collectieven
die de mensheid verdelen (waaronder ook ras-
sen, beroepen en levensstijlen)? En uiteraard:
welke invloed hebben moderne generaties op de
persoonlijkheid van hun leden, met hun als
uniek beschouwde individualiteit, en op de
samenleving als intergenerationeel verband
(Burke’s deelgenootschap van de doden, de le-
venden en degenen die geboren gaan worden)?

In het onderzoek naar deze vragen ligt een
uitstap besloten naar de wijsbegeerte (morele
plichten jegens voorouders en het nageslacht),
de theoretische geschiedenis (historisme ofwel
het geloof in de eigenheid van belevenissen
binnen tijdperken) en de psychologie (de wer-
king van het gezamenlijke geheugen).7

Maar in een toonaangevend Engelstalig leer-
boek over de sociologie van Anthony Giddens
(Sociology) komt het generatiebegrip sporadisch
ter sprake, terwijl het in een toonaangevend
Nederlands leerboek van Wilterdink en Van
Heerikhuizen (Samenlevingen) helemaal niet
voorkomt. Het lijkt erop dat men generaties be-
schouwt als afgeleide verbanden, die afhangen
van het onderscheid tussen primaire groepen
zoals denominaties, klassen en naties. Dat een
christen en een moslim, een ambtenaar en een
ondernemer, een Vlaming en een Waal belang-
rijke dingen met elkaar gemeen hebben als leef-
tijdgenoten en tijdgenoten, dat is kennelijk on-
waarschijnlijk of het is irrelevant. Daar komt
nog bij dat generaties uiteraard vergankelijk
zijn, zowel door de natuurlijke sterfelijkheid als
door de afnemende werking van het culturele
voorbeeld door de eeuwen heen. Wie kan zich
redelijkerwijs nog lid wanen van de beelden-
stormgeneratie uit de 16de eeuw? De heden-
daagse sociale wetenschap ziet de generatie dus
als het minst belangrijke collectief, daarbij ver-
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defensieve ouderenbeweging. Het generatiebe-
grip wordt zinledig door uitbuiting (mediahy-
pes, marketing) en door snelle vermenigvuldi-
ging van deel- en volggeneraties, zoals eerste,
tweede en derde generaties van slachtoffers van
geweld of van landverhuizers. Vooraanstaande
onderzoekers concluderen tot een fundamentele
ongrijpbaarheid. Ze kunnen niet precies zeggen
welke verandering welke generatie opwekt met
welke betekenis. Vooraanstaande intellectuelen
wijzen op de corrumperende werking van een
afscheiding tussen groepen in verschillende sta-
dia van de levensloop en van woordvoerder-
schap namens de doden of de nog-niet-gebore-
nen. Zelden wordt een zaak geloofwaardiger
doordat de spreker zich beroept op een leger ge-
neratiegenoten achter denkbeeldige coulissen.

Daarom besluit Van Doorn tot een stijgende
generalisatie. Eerst een reconstructie van zijn ei-
gen Indische generatie. Dan een behandeling
van andere vormen van passieve generatievor-
ming (leeftijdgenoten als lotgenoten): de in-
vloed van overweldigende momenten in het per-
soonlijk bestaan en extreme ontwrichting van
de maatschappelijke orde, het slachtofferschap,
en het Nederlandse geval van Duitse bezetting
en Jodenvervolging. Vervolgens een behande-
ling van actieve generatievorming (leeftijdgeno-
ten als strijdgenoten): literaire successie-vetes,
politieke machtswisselingen en de strijd tussen
wetenschappelijke scholen. En tenslotte pas de
bezinning op de voorwaarden voor herkenbare
generaties en op hun grote gevolgen in het per-
spectief van de geschiedschrijving en de ge-
dragswetenschap. 

Ik raad aan dit boek op twee manieren te le-
zen. De ene manier is de rode lijn in de richting
van een wat minder overspannen generatiebe-
grip van onszelf als mensen en als burgers naast
een meer precieze erkenning van deze ei-
genaardige collectiviteit door academische
onderzoekers en intellectuelen. De andere ma-
nier is het genot van Van Doorns kroonjuwelen.
Het boek beschrijft de tweede nederlaag van de
Indië-veteranen, en wel tegen de generatie van
‘40-’45 en later tegen de protestgeneratie van

cioloog Becker heeft gewezen ¬ is vaak minder
interessant dan het verschijnsel van een botsing
tussen de zelfbeelden (gevoelens, belangen, be-
ginselen) en de daarbij passende uitingen (orga-
nisaties, rituelen) van generaties. Wie deze ge-
neraties observeert, moet stoppen met moralise-
ren op de manier van Putnam. De wetenschap,
de ethiek en de politiek kunnen geen reden be-
denken om aan te nemen dat bepaalde genera-
ties uit een grijs verleden ¬ of een warm heden
of een stralende toekomst ¬ beter zijn dan be-
paalde andere generaties. Als een generatie
vorm krijgt, dan enkel als gevolg van een belang-
rijke historische gebeurtenis en maatschappe-
lijke breuk, zoals de instorting van Nederlands-
Indië. Generaties zijn bijzondere politieke acto-
ren. Het zijn de drijvende krachten achter een
openbare verwerking van het verleden. In vrij-
wel alle gevestigde democratieën is een groei-
end deel van politiek en bestuur gewijd aan de
omgang met het eigen verleden en de rol van de
eigen staat in de tijd. Deze ‘geschiedenispolitiek’
rond herdenkingen, monumenten, herstelbeta-
lingen, excuses, en curricula wordt gevoerd door
woordvoerders van generaties. En dan het vijfde
en laatste uitgangspunt.  Generatiewisseling is
een vast onderdeel van processen van vernieuw-
ing in uiteenlopende maatschappelijke sferen,
waaronder ook de politiek met haar partijen en
parlementen.

Van Doorns nieuwste boek is uitdrukkelijk
onsystematisch en onmethodologisch. Pas aan
het einde dringt het tot de lezer door dat een
reeks van notities, essays en verkenningen, stuk
voor stuk belezen, welsprekend, onbevangen en
beheerst, een bruikbaar generatiebegrip heeft
opgeleverd. Het woord vooraf verduidelijkt de
persoonlijke betrokkenheid van de schrijver.
Reeds als dienstplichtige op weg naar Djakarta
krijgt Van Doorn de ingeving dat oorlogen, revo-
luties en dynamische samenlevingen in het alge-
meen generaties tot leven wekken. Maar een
korte inleiding maakt meteen daarop aanneme-
lijk dat deze intuïtie moet worden gewan-
trouwd. De jeugdbeweging is voorbij en kan niet
worden gecompenseerd door een per definitie
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de literatuur, de partijpolitiek en misschien ook
de wetenschap. In de literatuur is de generatie
een verkooptruc geworden, in de politiek een
stap in het loopbaanplan van de twintigers van
Niet Nix, en in de wetenschap een bijverschijn-
sel van de strijd tussen scholen en paradigma’s.
Van Doorn suggereert dat dit einde zich in de
hele postmoderne cultuur voltrekt, in de film,
het toneel, de journalistiek, enzovoort.

Ten tweede is de jeugdbeweging tenonder ge-
gaan, enerzijds vanwege het diskrediet van fas-
cistische jeugdbewegingen, anderzijds vanwege
de succesrijke emancipatie van jongeren als ge-
zinsleden, scholieren, consumenten en kiezers.

Ten derde zijn er in het gepacificeerde
Westen allerlei instituties uitgevonden voor de
beheersing van het soort discontinuïteit dat ge-
neraties opwekt. Voorbeelden hiervan zijn het
conjunctuurbeleid, de sociale politiek en een
onderwijsbeleid in het teken van levenslang le-
ren.

Ten slotte zijn de geschiedschrijving, de wijs-
begeerte en de sociale wetenschappen terugge-
treden uit de verbeelding van de generaties. Van
Doorn stelt dat de bloeitijd van het generatie-
denken al achter ons ligt, namelijk in Duitsland
tussen 1920 en 1933. Aan de ene kant is men na-
melijk vastgelopen op de contingentie ofwel we-
zenlijke onbepaaldheid van de wisselwerking
tussen de transformatie van samenlevingen, de
bewustwording van generaties en de greep van
generaties op de tijdgeest. Sommige oorlogen,
omwentelingen en doorbraken laten geen gene-
raties na. Sommige generaties zijn niet te orga-
niseren. Sommige georganiseerde generaties
blijven onbeduidend. Aan de andere kant ver-
zuimt de wetenschap om architectonische gene-
raties een bijzondere plaats toe te kennen of
wordt die plaats op allerlei manieren gerelati-
veerd en rechtgezet (denk aan de stichters van
naties, zoals de Verenigde Staten en Israël, of van
de internationale samenleving, zoals de Vere-
nigde Naties en de Europese Unie). Zij laat dit
over aan romanschrijvers als Jonathan Franzen
en televisieproducenten als Steven Spielberg. 

Er zit een spanning tussen deze overlijdens-

’68. Een ander hoogtepunt is de beschrijving van
de bijdrage van de psychiatrie aan de opkomst
van slachtoffergeneraties, de factor van medica-
lisering dus, los van de bekende factor van de de-
mocratisering van de openbare sfeer met de mo-
ralistische uitleg van het verleden door zaak-
waarnemers van slachtoffers in die sfeer.9 Het
hoogtepunt voor historici is ongetwijfeld een
subtiel relaas over het Rijksinstituut voor Oor-
logsdocumentatie, later het niod genoemd. Van
Doorn laat de beperkingen en ongerijmdheden
zien van de generatiegebonden geschiedschrij-
ving van De Jong en zijn medewerkers, die ten
onrechte is verheven tot de Nederlandse objecti-
viteit (pp.93-121).  Twee andere juweeltjes betref-
fen de generatiewisseling op twee velden die
toch niet bekend staan als frontlijnen van
gisting, namelijk de Nederlandse letteren, met
een vergelijking tussen de Tachtigers, Forum en
de Vijftigers, en de Nederlandse politiek, met
een vergelijking tussen liberalen, sociaal-demo-
craten en communisten (pp.142-165)

de laatste der generaties?

De rode lijn eindigt op het eerste gezicht merk-
waardig en teleurstellend. De conclusie luidt im-
mers: ‘zowel de versnelling als de fragmentering
van maatschappelijke en culturele verandering
belemmert of verhindert het ontstaan van gene-
rationele categorieën en formaties. Generaties
hebben altijd een geschiedenis gehad maar het
heeft er veel van dat ze nu zelf geschiedenis wor-
den: een fenomeen uit vroeger dagen’ (p.224).
Van Doorn overweegt nog of de mondialisering
de generaties nog zal terugbrengen als collec-
tieve personages, maar dat is niet het geval: ‘Tijd-
genoten als mediaconsumenten: de voorlopig
enige zichtbare wereldomvattende mensenge-
neratie’ (de slotzin van het hele boek).

De auteur bespreekt de achtergrond van een
toekomstige verdwijning van generationele
onderscheidingen en geschillen. Hij laat de indi-
vidualisering erbuiten, en terecht, want die
ondermijnt vrijwel alle collectieven. Ten eerste
is er het einde van generationele voorhoedes in
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gegaan, want dat geldt min of meer ook voor
liberalen en christen-democraten. De obsessie
met generationele verandering van macht en
idee in eigen kring hangt samen met de sociaal-
democratische overtuiging dat het goede enkel
kan worden bereikt binnen de ontwikkeling van
menselijke samenlevingen in de tijd en dat de
sociaal-democratische methode om dit te berei-
ken enkel bestaat in de politiek, en niet buiten de
(plaatsgebonden) geschiedenis en politiek. Het ge-
volg van deze overtuiging is een quasi-familiair
zelfbeeld van de eigen gemeenschap en de aan-
vaarding van onvermijdelijke en functionele fa-
milieruzies.

Er bestond voor socialisten al geen hemel om
naar op te stijgen in jaren van wanhoop, maar er
bestaat sinds de ontzuiling evenmin een burger-
lijke samenleving met kerken, ondernemingen
en verenigingen (vakbonden, pensioenfondsen)
om op terug te vallen. Wanhopige sociaal-demo-
craten houden zo lang mogelijk vast aan banen
in de publieke sector. Men wordt gezagsdrager,
adviseur of commentator bij de omroep. Maar
diep in het hart weet men dat dit geen echte uit-
weg biedt en dat die uitweg bovendien kartelge-
drag en bederf in de hand werkt. Daarom is er op
het moment dat de sociaal-democratische strate-
gie stagneert, geen andere oplossing dan een
stemverheffing van jongeren tegen ouderen.
Het generatieconflict barst dan los. Het is onder
partijgenoten niet echt gezellig meer, en het
mag dat ook niet worden. De nieuwe generatie
neemt het over en heerst voortaan, uiteraard tot
het uur dat zijzelf vastloopt en verkalkt.

Van Doorns gelijk reikt zover dat het de lei-
ding van de huidige PvdA zou moeten veront-
rusten. Van Doorn maakt een onderscheid tus-
sen de vooroorlogse ideologische gedrevenheid
en een naoorlogse ideologische matheid. Sinds
mei 1945 zou er sprake zijn van een toenemende
zwakte van generationele initiatieven. Het we-
deropbouwsocialisme van Drees volgde niet op
een opstand van jongeren maar was een vreed-
zaam vergelijk binnen de stille generatie waarbij
de opstandigen van weleer (Banning, Vorrink,
Tinbergen, Vos) het centrale overheidsbeleid

verklaring op de valreep en de generationele
identiteit van de schrijver, zijn koestering van
het thema, zijn constatering dat generaties in de
Nederlandse wetenschap de lege sokkel hebben
ingenomen van de zuilen, en de populariteit van
de term in het gewone taalgebruik. Deze span-
ning is opgelost indien Van Doorn zijn verkla-
ring in de tweede editie intrekt. Instituties heb-
ben eindes. We spreken over het einde van de
adel, de slavernij, en het imperium. Maar collec-
tieven kennen hoogstens pauses. Ik verwacht
dat de herkenbare en doorslaggevende generatie
zal terugkomen van weggeweest, en niet alleen
in Duitsland na de eenwording.10 Ook democra-
tische samenlevingen hebben voorhoedes nodig
om tot bloei te komen. Er zijn grenzen aan de
huidige jeugdcultus, zoals de noodlijdende om-
roep Veronica begint te merken. De grenzen van
de beheersing van discontinuïteit zijn al ge-
ruime tijd zichtbaar, gelet op de hervorming van
de verzorgingsstaat, de gelijktijdige mondialise-
ring van handel en geweld, en de nieuwe tegen-
stellingen tussen en binnen kapitalistische de-
mocratieën. Kortom, het bericht over de dood
van de generatie is een overdrijving, om met
Mark Twain te spreken.   

de eeuwige vernieuwing van de pvda 

na den uyl

Maar hoe zit het dan met de degeneratie van de
sociaal-democratie? Van Doorn heeft gelijk als
hij vaststelt dat sociaal-democraten in Neder-
land net zo gebiologeerd zijn door de vaart der
generaties als hun geestverwanten in andere
Europese landen. Zowel het zelfbeeld van de
activisten als de partijgeschiedschrijving zijn
ervan doortrokken. Van Saks in 1904 en Verwey-
Jonker in 1938 tot Rottenberg in 1997 en Van
Thijn in 2002 wordt zin gegeven aan moeilijk-
heden, tegenvallers en nederlagen met behulp
van een generatieperspectief op schoksgewijze
successen.11

Van Doorn merkt ook terecht op dat deze ob-
sessie niet kan worden verklaard uit het gegeven
dat sociaal-democraten hun derde eeuw zijn in-

S&D 5/6 binnenwerk  03-06-2003  18:10  Pagina 77



s & d 5 / 6  |  20 0 3  

78

review  Jos de Beus over generalisaties over generaties

tuige bijvoorbeeld de decennialange speurtocht
naar een nieuw beginselprogramma) terwijl zij
aan de andere kant grote successen leek te boe-
ken tijdens het premierschap van Kok en nau-
welijks werd uitgedaagd door een jongere gene-
ratie. De voorzitterskandidaten van Niet Nix
konden rekenen op de steun van Kok, Melkert
en Rottenberg. Het is deze tussengeneratie die
mede door haar eigen falen het eerste slachtoffer
werd van Fortuyns populisme in 2002 en die
thans onder leiding van de verkiezingsoverwin-
naar Bos schoorvoetend terugtreedt.

In dit licht camoufleert de zege van Bos in
januari 2003 een fundamenteel probleem ter-
wijl zijn mislukte kabinetsformatie ¬ met een
curieus applaus ontvangen door de nieuwe
Tweede-Kamerfractie ¬ dit probleem aan de op-
pervlakte brengt. De vernieuwing van de PvdA is
nodig omdat de instorting van het poldermodel
(drie jaren op de rand van recessie zonder een
uitzicht op spoedig herstel) plus de dreigende
instorting van de Europese consensus en de
Westerse eenheid tussen de vs en de eu (of de
grote lidstaten daarvan) schreeuwen om een
pijnlijke herbezinning op het streven naar egali-
tair burgerschap in de constellatie ‘na 11 septem-
ber’. Maar de PvdA is sinds de nadagen en dood
van Den Uyl (December 1987) in een cyclus van
vernieuwingen beland zonder nog te profiteren
van het mechanisme van generatiewisseling.
Sinds enige tijd lijden bovenlaag en achterban
van de PvdA, of wat daarvan over is, gezamenlijk
aan vernauwing van historisch bewustzijn, zo-
dat men zelfs niet langer begrijpt wat men mist.
Het resultaat van een en ander is de totale uithol-
ling van het vernieuwingsbegrip alsmede een
overproduktie van niet-standpunten, zoals in de
diplomatieke crisis rondom Irak.

Volgens Van Doorn past deze uitholling in
een algemene trend van verdwijnende voorhoe-
des en uitgeput socialisme. De PvdA is in wezen
een behoudzuchtige stroming geworden, die on-
zeker en verdeeld is over alle hedendaagse strijd-
punten (inburgering, invoering van een pu-
blieke omgangsmoraal, humanitaire interven-
tie, Europese politieke eenwording).  Ik deel

gingen maken. Nieuw Links bracht een verjon-
ging van de vertegenwoordigers, een magere
ideologische aanpassing, en een kostbare orga-
nisatorische vergissing (de actiepartij). Niet Nix
was een reactie op het bewind van de protestge-
neratie, maar wel een onbeduidende reactie zon-
der ideaal waarin werd aangedrongen op een po-
sitieve leeftijdsdiscriminatie ten gunste van
twintigers. Toen het partijkader dit verzoek niet
inwilligde tijdens een partijcongres in de winter
van 1999, besloot Niet Nix tot onmiddellijke
zelfopheffing en een slotfeest. Voor Van Doorn
is dit feest het symbolische einde van de Neder-
landse sociaal-democratie geweest.

Ik zou de ontwikkeling iets anders maar niet
minder dreigend willen schetsen. Hopelijk
maakt de schets meteen duidelijk dat ik met de-
generatie iets heel anders bedoel dan de gebrui-
kelijke quasi-Maoïstische kritiek op centrum-
links van de Socialistische Partij van Marijnis-
sen. Wat Van Doorn postsocialisme noemt is de
combinatie van een Nederlandse verzorgings-
staat met een Europese vrede en een Ameri-
kaanse garantie. Die combinatie is vormgegeven
door Drees en de depressie- en oorlogsgenera-
ties. Den Uyl heeft deze orde aangepast aan de
eis van democratisering met medewerking van
de protestgeneratie. Kok, op zijn beurt, heeft
deze orde gered van het kwaad van de werkloos-
heid. Wim Kok zelf belichaamde een herboren
protestgeneratie die bepaalde lessen had getrok-
ken uit de economische en politieke crisis van
de jaren 1979-1983, in het bijzonder het afscheid
van Keynesianisme.12 Maar Kok kreeg ook
steun van een generatie tussen Nieuw Links en
Niet Nix in die met vallen en opstaan een Neder-
landse derde weg praktiseerde, een poldermodel
dat zowel sterk moest zijn als sociaal. Ik reken
Wallage en Melkert tot deze tussengeneratie
maar ook Rottenberg, Rottenbergs leerlingen
(zoals Oudkerk en Van der Ploeg), Koks leerlin-
gen (zoals Benschop), en wbs-ers als Kalma,
Becker, Scheffer (en mezelf).13

Deze tussengeneratie kon het aan de ene kant
nooit onderling eens worden over de vernieuw-
ing van het sociaal-democratisch project (ge-
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langer af van mijn tussengeneratie met Ad Mel-
kert, een groep die enkel nog kan bijspringen
zoals Klaas de Vries en Ruud Koole deden. Het
hangt allereerst af van van de wil van twintigers,
dertigers en veertigers alsmede het leiderschap
van Bos.    

Review van: J. A. A. van Doorn, Gevangen in de tijd,
over generaties en hun geschiedenis, Amsterdam,
Boom, 2002

deze waarneming, mede op grond van mijn per-
soonlijke ervaringen met de kandidaatstelling
voor de Amsterdamse afdeling in het najaar van
2001. Maar volgens mij zou de moord op Fortuyn
¬ en alles wat daaraan voorafging en wat erop
volgde ¬ een Van Doorn-type omslag in de
Nederlandse samenleving kunnen markeren die
op termijn een nieuw generationeel elan in de
Nederlandse politiek brengt. Of de PvdA dit elan
overleeft ¬ en er zelfs aan zal ontbranden voor
de zoveelste keer in haar bestaan ¬ hangt niet
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