
hele generatie uit types die op de barricaden stonden, het was een minderheid. 
En binnen die minderheid hield men zich een flink deel van de tijd bezig met onder- 
linge verschillen. Hoe linkser hoe beter, leek het adagium, en de strijd ging dan om 
de vraag wie of wat hoe links was. Maar het protest, de protesthouding, beroerde 
naar mijn stellige indruk ook de niet-activisten. Zolang je oog houdt voor de grote 
verscheidenheid, lijkt me protestgeneratie daarom een geschikte benaming voor 
mijn leeftijdsgroep. 

Het is alleen niet eenvoudig te bepalen waar die generatie begint en waar ze 
eindigt. Want horen de leraren die die opstandige teksten aandroegen, niet ook bij 
de protestgeneratie? En die scholieren die na ons kwamen en werkelijk de boel op 
stelten zetten, die kun je er toch evenmin buiten laten? 

Misschien is het wel adequater om te spreken van een protestdecennium dan van 
een protestgeneratie. Want in de jaren zeventig was het protest met beperkt tot een 
bepaalde leeftijdscategorie. Ennumeriek gezien was het hoogtepunt van het protest 
de demonstratie tegen de kruisraketten in 1981. Jong en oud nam eraan deel, van 
stille tot verloren generatie. Daarin ligt het 'succes' van de protestgeneratie: wat 
eerst het protest van een generatie was, werd hei protest van alle generaties. Het 
protest was daarmee ook meteen niets bijzonders meer. De volgende generatie 
moest wel iets anders verzinnen. 

Heeft u iets verloren? 

Dirk van Weelden (1957) 

Wie noemt er nou een nieuw tijdschrift Krtszs? Een zwaarwichtige en vooral zwaar- 
moedige naam. Toch was het m de ogen van de oprichters van dit blad, rond 1980, 
een gepaste. Het leek ze blijkbaar een goed vaandel om jonge denkers achter te ver- 
zamelen en mee aan te  sporen hun gedachten en onderzoekingen te publiceren en 
uit te wisselen. Crisis van wat, eigenlijk? Vooral een crisis in het linkse denken over 
geschiedenis en maatschappij en de rol van de filosofie/theorie/intellectueel daarin. 
Het woord 'crisis' was destijds een veelgebruikt woord. Niet verwonderlijk, de 
economie zakte in, de werkloosheid groeide snel, de verzorgingsstaat begon te 
wankelen en de traditionele analyses van problemen en oplossingen klonken hol. Er 
waren rellen op straat eh dan had je nog de koude oorlogsbom. 

Ik zong in die tijd, gestoken in zwarte coltrui en Ieren jack, over een vervormd 
orgel en een snerpende gitaar heen, over ruÃ¯ne en verval en bestudeerde het gevan- 
genisboek van Foucault. Inmiddels is het 16 jaar later en vraagt de redactie van het 
tijdschrift Krisis me te reageren op de stelling van Henk Beckerin zijn politiek psy- 
chologische onderzoek, dat ik behoor tot een verloren generatie. 

Is 'generatie' wel een deugdelijk wetenschappelijk begrip? Kloppen Beckers 
model en onderzoek? Allemaal vragen waarop ik geen antwoord ga geven. 
Domweg omdat ik er geen mening over heb. Ik zal me in het onderstaande moeten 
verlaten op  mijn onwetenschappelijke verstand. 



Je hoeft geen Einstein te zijn om te bedenken dat mensen die twintig waren in 
1945 iets gemeen zouden kunnen hebben in hun mentaliteit ten opzichte van werk 
en politiek. Of dat de mensen die opgroeiden met rock 'n rol1 en de pil anders over 
seks en liefde denken dan hun walsende en condoomloze grootouders. O p  dat 
alledaagse niveau behoor ik inderdaad tot een generatie: de Nederlanders die rond 
1960 geboren werden, op afstand getuige waren van de culturele revolutie van de 
jaren zestig en volwassen werden in een tijd van economische stagnatie, werkloos- 
heid en harde no-nonsense politiek. 

Terwijl anderen deze groep wel eens aanduidden als de 'vage generatie'of gene- 
ratie x, benoemt Becker ze als de verloren generatie. Wat is er nu verloren en voor 
wie? Volgens mij bedoelt Becker ermee dat het potentieel van mijn generatie om 
sleutelposities te veroveren en haar stempel te drukken op het maatschappelijk 
leven niet ten volle benut is. Of nog botter: we hebben de macht niet overgenomen 
n economieen politiek, of dat zelfs maar geprobeerd.Van massale en georganiseer- 
de kritiek op de politieke orde uit die hoek is geen sprake, evenmin van veel engage- 
ment voor sociale hervormingen. De suggestie is dat alle energie opgaat aan per- 
soon1ijke groei en zelfontplooiing. Met 'verloren' lijkt Becker te bedoelen: kansen 
verspild; tekort geschoten in het leveren van een bijdrage aan de maatschappij. 

Okay, ik chargeer. Maar niet zoveel. Beckers model heeft een blinde vlek. Door 
de keus voor het etiket 'verloren generatie' krijg ik het idee dat in Beckers model 
precies niet de dingen voorkomen die ik als kenmerkend ervaarvoor mijn generatie. 
Zaken die hij als verlies aanmerkt verbergen in mijn ogen sterke punten. 

Voor ons was het duidelijk dat we nooit zoveel konden gaan verdienen en 
zoveel veranderen aan de wereld als onze vaders of de mensen die tien, vijftien jaar 
ouder waren dan wij. Het waren er ook zoveel, die baby-boomers! Niet dat alles 
een wonder van geluk en stralend succes was. Zowel het establishment als de linkse 
beweging en haar subculturele zuster-werelden legden het voor onze ogen af tegen 
de stagnatie, de erosie, de chaos die iedere orde en vaste overtuiging produceren. 
Ons bekroop het onheilspellende gevoel dat alle machthebbers en leidsmannen wis- 
ten dat het zo niet meer verder kon, maar dat niemand het wilde toegeven, omdat 
niemand een goed idee had hoe het dan wel moest. 

Wie wil er nu de baas worden van een bouwvallig instituut, waar de schulden 
zich ophopen, uitgeholde frases en bureaucratische logica de gang van zaken 
beheersen en de kritische activisten uitgeput en in de war raken van de bijwerkin- 
gen van hun sociaal-hervormende medicijnen? Buiten bestaat niet, want het is de 
maatschappij waar geen ontkomen aan is, dat had de recente geschiedenis wel 
geleerd. Mijn generatie ontweek dus de machtscentra, de competitie volgens ander- 
mans regels. We zijn ondervertegenwoordigd in parlement, directies, besturen. De 
trefwoorden waren overleven, zelf doen, de kop helder houden, lokaal handelen, 
ter geldigeoplossingen verzinnen, dogma'swantrouwen, in veel verschillen- 
de circuits en contexten leven en de morele en politieke aspecten aan die meervou- 
digheid niet alsverwarring en falen, maar als rijkdom en grondstof zien; leerzaam 
spul om je leven meein te richten enbeter te maken. 

Wat vaak vergeten wordt, is dat tijdens de laatste en beslissende formahve years 
van de 'verloren generatie' niet alleen de afbraak van de verzorgingsstaat begon en 



de economie stagneerde, maar dat ook de elektronische revolutie in economie, 
bestuur en openbaarheid begon. Het zelfde geldt voor de massale commercialise- 
ring van kunst en andere culturele informatie. Veranderingen die leidden tot de 
vorming van andersoortige organisaties, bedrijfjes, samenwerkingsverbanden, 
instellingen. Dankzij haar zigzaggende opleidingsgeschiedenissen, de ontwijkende 
houding ten opzichte van de bestaande structuren en de ondogmatische vaagheid 
bleek de 'verloren generatie' in het verzinnen en opzetten daarvan nu juist heel 
goed. 

Mijn hypothetische klasgenoot H. studeerde biologie, maakte dat met moeite af, 
vanwege zijn activiteiten als kraker en meester-loodgieter in menig kraakpand, 
zette een gereedschap-uitleen o p  in een oude buurt, en trad pas laat (35) in het  
arbeidsproces: publiciteitsmedewerker bij een invloedrijke milieu-organisatie. H< 
zorgt voor de  aanwezigheid van de organisatie o p  het World Wide Web, onder- 
houdt contacten met zusterorganisaties over de hele wereld en is inmiddels een 
meester in het werven van fondsen door zijn handigheid met elektronische data- 
banken. 

Een tweede hypothetische klasgenoot L. ging ook biologie studeren, haakte af, 
begon aan een studie filosofie, maakte die net niet af, te druk als-ie was met het ver- 
talen en opvoeren van obscure Franse toneelstukken en het runnen van het 
gekraakte pakhuis waar hij woonde, dat ook een tuinbouwbedrijf, professionele 
oefenruimtes voor musici, een motorfietsenreparatiebedrijfje en kunstenaarsate- 
liers herbergde. Hij zette een verhuurbedrijf voor toneellichten op, stapte daar na 
een paar jaar uit, ging in psychotherapie en deed cursussen bedrijfskunde en open- 
baar bestuur. Nu ZIE hij in een tusk force van Sociale Zaken, die adviseert bij de 
reorganisatie van het beleidmaken bij uitvoerende instanties inzake de sociale 
verzekeringen. 

Mijn intu'itie is dat wat Becker de 'verloren' generatie noemt, een groot con- 
structief anti-politiek elan en inventiviteit heeft ontwikkeld. D e  resultaten daarvan 
zijn verstrooid over vele kleine innovatieve bedrijven, instellingen, netwerken en 
clubs. 

D e  morele en politieke overtuigingen worden direct geÃ¯nvesteer in d e  vorm- 
geving van de eigen, liefst zo onafhankelijk mogelijke onderneming; weinig energie 
wordt gericht op politieke partijen, het parlement, de overheid of vakbonden. 
Vertegenwoordiging kan o p  scepsis rekenen. Zelf doen, voor eigen verantwoorde- 
lijkheid en met optimale onafhankelijkheid werken worden hoger aangeslagen. 

D e  indruk van verlorenheid die Becker oproept heeft te maken met de vage 
opstelling die de  generatie in kwestie kenmerkt. Dat kun je beschouwen als onver- 
mogen,maar ookals een strategie. En die heeft te maken met het feit dat mijn gene- 
ratie zich pijnlijk bewust was van de averechtse werking van ideologie, planning, 
welvaart, regelen. Er bleek ook een intelligentie werkzaam in het proces zelf, in de 
materialen waarmee je werkte. Chaotische, gewelddadige en onbeheersbare krach- 
ten, die even reÃ©e waren als de idealen, de samenwerking, de  goede bedoelingen en 
de  ijver. 

He t  hands-on, proefondervindelijk ten goede keren van de botsing tussen d e  
eigen ideeen en verlangens en de emergentpropertzes van het proces, daar ging het 



om. Vandaar de hang naar zelf-doen, autonoom zijn, lokale, tijdelijke organisatie- 
vormen. Het is een weinig visionair en doortastend ogende stijl, eerder eigenwijs, 
zigzaggend en improviserend. Niet geschikt voor groot succes in centra van de 
politieke macht of grote bedrijven. Het ziet er voor sommigen uit als verspilling, 
maar het is een kracht. Ik beschouw het als een manier om wat van maatschappelij- 
ke waarde is nieuwe (economische, technische, sociale) vormen te geven, die krop 
ingericht zijn te overleven in een maatschappij, die veel onbeheersbaarder, verwar- 
der en ruiger blijkt te zip,  dan eerdere generaties durfden dromen. Daarin, zo luidt 
mijn intuitie, zal mijn generatie van laatbloeiers in de toekomst aanmerkelijk 
invloedrijker blijken dan Beckers etiket "verloren' doet vermoeden. 


