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Volgens de analyse van Becker deel ik met mijn generatiegenoten (geboren 19301940) een soort geinternaliseerde code, vooral op het vlak van miln waarden,
attitudes en preferenties, Deze verinnerlijkte evaluatieve houdingen spelen in mijn
verdere leven steeds een rol, naast de effecten van de latere historische periodes en
van mijn latere levensfasen - twee factoren, waar Beckers onderzoek van abstraheen. Wij hebben deze code via socialisatie opgedaan als effect van belangrijke
historische constellaties. Hier zijn vooral de 'formatievejaren' van belang: zij vielen
voor ons in de vroege jaren vijftig want de gevoelige leeftijd voor de impressie
met pblieke waarden schijnt circa 17 jaar te zijn.
Volgens Becker was de cruciale formatieve ervaring rond 1952 de constante en
alles zat mee,
gestage verbetering van de levenscondities vanaf de bevrijding
mits je maar rustig bleef. Vandaar dat we bij Becker de 'stille generatie' heten. Die
term is vooral als contrast bedoeld met de 'protest-generatie': deze was na 1940
geboren en stelde begin jaren zestig als adolescent plotseling de idealistische eis dat
de verbeterde levenscondities nu maar eens omgezet
moesten worden in meer
@jkheid, gerechtigheid en geluk. Hun protest was gericht tegen de conservatieve
waarden en attitudes van de 'vooroorlogse generatie'. Geboren tussen 1910 en 1930,
was deze generatie de baas rond 1965: hun stijle houding, de gezagsgetrouwheid,
het arbeidsethos hadden zij vooral opgedaan In reactie op de depressie en de oorlog.
Nog steeds volgens Becker hadden wij, de steile generatie, dit conservatisme
gemeen met de ouderen. Het verschil lag in onze veel ruimere economische kansen,
we maakten snel carriÃ¨re CarriÃ¨re
Inderdaad, want %e' waren volgens Beckers onderzoek werkzaam bij "the civil
services, universities and the judiciary system". (l) En hier wordt het tijd om maar
eens wat kritische kanttekeningen te plaatsen. Zonder daar uitdrukkelijk op te
wijzen, gebruikt Becker vooral zijn soortgenoten, de academici, ter typering van
de generaties. Ten aanzien van de vooroorlogse cohorten zegt hij bijvoorbeeld "To
most of them, the war was just a dragon their education and their careers". (2) En
dan: "The educational requirements of the members of the Protest Generation are
geared to professional activities mainly". (3) Beckers eenzijdige aandacht voor het
eigen milieu maakt het verklaarbaar dat hij die hoge scores in conservatieve waarden en attitudes aantreft bij alle cohorten die vooraf gingen aan de Protest
in de betere kringen waren het tenslotte pas de Paul Rosenmollers
Generation
die zich als eersten ophielden met "unconventional political activities". (4)

-

-

-

D e bijziendheid van Becker maakt dat hij weinig problemen ziet in het inschatten
van de veronderstelde beleving van historische episodes, zoals met de losse hand
geschetst ("the war was mainly a drag ..."). Zich inlevend in de reacties van zijn
milieugenoten, vertoont hij de natuurlijke empathie en de projectieneiging die in
het alledaags sociaal verkeer gebruikelijk zijn. In een dergelijke werkwijze wordt de
wetenschappelijke pretentie van Ã©Ãrigoreus aangehouden analyselijn (in feite de
statistische manipulatie van enquÃªtematenaa inzake attitudes per leeftijdscategorie) gecombineerd met een bijna frivole nonchalance als het gaat om het inschatten
van de complexe en gedifferentieerde sociaal-psychologische en historische constellaties die toch de verklaring van de gevonden correlaties moeten leveren. Hier
zien w e alweer die ironische paradox dat de 'scientisten' bij inhoudelijke kwesties,
als er woorden bij de cijfers moeten komen, impressionistisch te werk gaan. Zij putten vrijelijk uit de alledaagse n a d attitude en uit de vanzelfsprekende common
sense, terwijl de interpretatieve sociologen (toch echt geen wetenschappers) wakker
liggen van de duidingsvraagstukken. Deze twee soorten sociologen zullen elkaar
dan ook zelden als gezaghebbende bron citeren.
Beckers materiaal bestaat UIT schaalbare, dus relatief contextvrij geformuleerde
geschikt voor onderzoek van de markt en de
waarden, attitudes en
publieke opinie en goed bruikbaar bij beleidsadvisering. Daardoor abstraheert hij
van de gestructureerde interactie, de typerende samenhangen en krachtmetingen
binnen elke situatie en periode. Iemand die daar wil o p let, zal niet zomaar een verondersteld zelfstandige grootheid, bijvoorbeeld 'conservatisme', over een reeks van
periodes en contexten toepasselijk verklaren. Het conservatisme van voor 1960 is
moeilijk te vergelijken met de professionele zakelijkheid sindsdien. Juist de betere
kringen wier interpretaties voor Becker model stonden, leverden tot 1960 de traditionele autoriteiten met hun diffuus gezag in patriarchaal ingerichte bedrijven,
families, gilde-achtige werksferen en niet te vergeten het roemruchte zuilenstelsel.
Deze vooroorlogse gezagsdragers werden circa 1960 via paleisrevoltes door de
zakelijke 'stillen' verdrongen. Maar deze laatsten bijvoorbeeld de Jonge Turken
mikten op nieuwe structuren: functioneeldie de Sociologische Gids oprichtten
specifiek gezag in het kader van een rationeel-legale ordening. Dit was het einde van
gilden en zuilen, ook aan de Universiteit. En dat maakt het zinledig om te zeggen:
"The preferences of the silent generation with regard EO authority and work bear a
considerable resemblance to those of the pre-war generation". (5)
Wanneer ik nu dit soort structurele kwesties mede in aanmerking neem, zou ik
mijn eigen biografische belevenissen wel een beetje kunnen plaatsen in het schema
van Becker. Maar dan moet ik ook nog een andere curieuze omissie van hem corrigeren: hij heeft de these van de 'formatieve perioden' ontleend aan Mannheim maar hij concentreert zich uitsluitend o p evaluatieve houdingen, terwijl voor
Mannheim de crux nu juist op het cognitieve vlak gelegen was. Verschillende generaties hebben verschillende wereldbeelden en zo krijgen kennis Ã¨ wetenschap
eveneens een context- en actiegebonden draai. Zou het zo zijn dat deze implicatie
(door scientisten meestal als 'relativisme' afgewezen) Becker ertoe gebracht heeft de
cognitie maar buiten beschouwing te laten? Zo ja, dan snijdt het mes van twee kanten, want de daardoor overbelichte 'waarden en preferenties' zijn voor markt- en
opinieonderzoek en voor po11q-doeleinden juist heel bruikbaar.
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Wanneer ik mijn eigen levensloop naga, dan springt vooral de actiegebonden
cognitie er uit als structurerende factor. Ik ben geboren in 1932 en mijn directe
het jaar waarin veel
beleving van het publieke leven begon circa 1942
Nederlanders zeker wisten: de Joden worden vermoord, maar wij gaan die oorlog
winnen, de bevrijding komt in ieder
De zekerheid van het happy end, zoals
even later ook nog eens empirisch bevestigd, heeft mij mijn leven lang een optimist
;ernaakt. Vanuit zijn geboortemerk was dit geen sereen, maar een vechtlustig
optimisme. Het was geplaatst in het kader van een dualistische strijdsituatie tussen
'goed' en 'kwaad', nader ingevuld als bevrijding uit onderdrukking.
Als ik dit zo opschrijf, wordt de eenzijdigheid
van dit wereldbeeld maar al te
.
duidelijk - toch gidst lici mij in mijn *&at;. Beckcr echter meent v a n de oorlugsjaren: "Thc silent gciieration
livcd through
. [he Sccond World War bui there is no
reason co suppose that its value-orientations and preferences were changed by it".
(6) Dit zou wel eens kunnen betekenen dat 'waarden' slechts schimmige grootheden ziin. zonder existentide betekenis. 'Waarden' zijn welhcht niet meer dan
toegeschreven categorieÃ¨ waaraan de respondenten in gesloten enquÃªtevragen of
in coderingen achteraf, geacht
worden te voldoen. Het lilkt nni daarentegen,
- dat de
cognitieve GoediFout-indehng als zodanig een constante van belang is, in tegenstelling tot de wisselende evaluaties van dit of dat als goed of fout.
In een naoorlogs bestaan, dat al snel veel minder overzichtelijk was dan dat van
de bezettingstijd, werd het een nogal willekeurige beslissing om hier de 'onderdrukking' en daar de 'bevrijding' te lokaliseren. Zo was ik curieus genoeg tot 1968
een propagandist van Parsons' moderne systeem-analyse: want deze leek mij een
universalistische bevrijding te brengen uit de premoderne particularistische heerschapijverhoudingen. D e slinger van deze preferentie kon echter gemakkelijk
omslaan. Want rond i968 ging ik - tesamen met mijn revolterende studenten het Sociaal Systeem van de Grand Theory dan toch ook als een oppressieve 'ijzeren
kooi' ervaren. De 'gehele mens' moest bevrijd worden uit dit een-dimensionale
regime. Maar reeds in 1975 werd voor mij dit humanistisch mensbeeld alweer
van 'goed' tot 'fout', want Foucault had aannemelijk gemaakt dat dit juist een heerschappij-instrument was in KennisfMachtsystemen.
Enzovoort, enzovoort: de wisselende evaluaties komen en gaan - het cognitief
dualisme blijft steeds maar bestaan. Misschien zieik o p mijn oude dag dan toch nog
een werkelijke bevrijding, ook uit het dualisme: namelijk in het vermogen om te
leven met inconsistentie en onzekerheld. En dat betekent voor de academicus: leven
met een veelvoud aan incongruente perspectieven die elkaar kunnen verrijken -en
die elkaar niet moeten verketteren en verbannen.
Kortom, ik moet toch nog eens proberen om het werk van Becker op zijn merites te waarderen.
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