
34

J.A.A. van Doorn

5 maart 1925 – 14 mei 2008



35

Levensbericht door C.J.M. Schuyt en C.J. Lammers1

Op 14 mei 2008 overleed op drieëntachtigjarige leeftijd Jacques van Doorn, 
onweersproken de centrale figuur in de naoorlogse ontwikkeling van de soci-
ologie in Nederland. Hij behaalde zijn hbs-diploma in Maastricht in de oor-
logsjaren en bekwaamde zich verder via privé-lessen en zelfstudie. In 1945 
begon hij officieel aan een studie in de sociale geografie aan de Universiteit 
van Amsterdam; kandidaatsexamen in 1946. Al snel moest hij in militaire 
dienst, van oktober 1946 tot maart 1950, waarvan hij drie jaar doorbracht in 
Nederlands-Indië, ondertussen al verder studerend in zijn vrije tijd. Zo werd 
ook zijn academische studie een zelfstudie, waarin hij zijn eigen voorkeur 
voor geschiedenis, de militaire organisatie en sociale beheersing ruim baan 
gaf. Hij noemde dat later ‘een propedeuse in uniform.’ Hij kan met recht een 
autodidact genoemd worden en hiermee is meteen een saillant karakterken-
merk van Jacques van Doorn aangeduid: een enorme werkkracht en zelfdisci-
pline. In 1951 deed hij doctoraal examen.

Zijn energie kwam vanaf het begin van zijn loopbaan tot uiting in een on-
onderbroken stroom van publicaties en in vele initiatieven. Zo nam hij het 
voortouw tot oprichting, in 1953, van het tijdschrift De Sociologische Gids, 
waarvan hij jarenlang de drijvende kracht was. Voorts stimuleerde hij als 
adjunct-directeur, later directeur van het isonevo2 jongere sociologen in het 
entameren en uitvoeren van sociaal onderzoek. Hij kan met recht de ‘gang-
maker’3 van de Nederlandse sociologie na de Tweede Wereldoorlog genoemd 
worden

In 1956 promoveerde hij bij Van Heek op een proefschrift Een sociologische 
benadering van het organisatieverschijnsel, waarin hij naast een zorgvuldige 
begripsbepaling een indrukwekkende historische analyse biedt van de groei 
van de militaire organisatie, van de disciplinering van het Staatse leger door 
prins Maurits tot aan het ontstaan van een modern, 

1 Onze hartelijke dank aan Jan Breman, Joop Ellemers, Mady en Bert Layendecker-Thung 
voor hun op- en aanmerkingen over een eerdere versie van dit levensbericht
2 Het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk, de voorloper van het 
latere siswo.
3 De typering is afkomstig van Ellemers (1985: xxix) die hem zo karakteriseert met 
betrekking tot zijn inspanningen om in Rotterdam een eigen sociologie-opleiding van de 
grond te krijgen. Ellemers schetste Van Doorn in 1985 ter gelegenheid van diens 25-jarig 
ambtsjubileum als hoogleraar te Rotterdam. Deze schets vormde voor ons een bron 
waarvan wij dankbaar gebruik maakten om allerlei gebeurtenissen of publicaties van Van 
Doorn te signaleren of te verifiëren.
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professioneel officierenkorps. Daarna komt hij tot een vergelijking tussen 
modern-industriële en militaire organisatievormen. Met deze dissertatie gaf 
hij de aanzet tot de ontwikkeling van een drietal sociologische specialisaties, 
de organisatiesociologie, de industriële sociologie en de militaire sociologie. 
Vooral op dit laatste terrein heeft hij internationaal aanzien verworven, met 
name door zijn, tezamen met Morris Janowitz ondernomen initiatieven. Zo 
richtten zij binnen de Internationale Sociologen Vereniging een sectie Armed 
Forces and Society op en stichtten onder diezelfde naam een internationaal 
tijdschrift. Van 1962 tot 1972 was Van Doorn verbonden als buitengewoon 
hoogleraar aan de kma te Breda en droeg in die rol bij aan een nieuwe opzet 
van de officiersopleidingen voor Land- en Luchtmacht. 
Inmiddels was hij – na een korte periode in Leiden, waar hij industriële socio-
logie doceerde – in 1960 benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Nederlandse 
Economische Hogeschool.4 Daar kreeg hij de gelegenheid om een nieuwe 
faculteit der sociale wetenschappen met een sociologie-opleiding naar eigen 
idee in te richten. In dit programma konden studenten zich voorbereiden op 
nieuwe beroepsmogelijkheden als praktijksocioloog of als sociaal-econo-
misch beleidssocioloog.

Kort daarvoor had hij met C. J. Lammers Moderne Sociologie (1959) gepu-
bliceerd. Dit boek gaf een proeve van moderne, analytische sociologiebeoefe-
ning en daarin vond de sociologie feitelijke erkenning als zelfstandige 
wetenschappelijke discipline, los van een levensbeschouwelijke encadrering 
(in de tijd van de verzuiling gebruikelijk!). Al was dit boek indertijd niet de 
meest gebruikte inleiding tot de sociologie5, ‘Van Doorn & Lammers’ werd 
een begrip en vormde tot in de jaren tachtig voor velen, sociologen en niet-
sociologen gelijk, dé kennismaking met de sociologie. 

In zijn Rotterdamse oratie in 1961 beschreef hij wat van een socioloog ver-
wacht mag worden: a) een theoretisch goed doordacht en wetenschappelijk 
verantwoord analysekader en b) het zich onafhankelijk verdiepen in een maat-
schappelijke problematiek én in de mogelijkheden om bij te dragen aan even-
tuele oplossingen daarvan. Dat is de beleidssociologie geworden, zoals die 
nog steeds te Rotterdam wordt bedreven. De soms tegenstrijdige eisen leveren 
spanningen op, die hij in dezelfde oratie realistisch beschreef als de socio-
loog die zich ’s morgens vast voorneemt om zich niet door de samenleving 
op sleeptouw te laten nemen en zich ’s avond afvraagt of hij die dag met zijn 
vak wel genoeg voor de samenleving heeft gedaan. Zijn belangstelling voor 

4 Tegenwoordig de Erasmusuniversiteit.
5 Dat was Grondbeginselen der sociologie van De Jager en Mok
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geschiedenis en kennis van niet-westerse samenlevingen bracht hem rond het 
midden van de jaren zeventig tot de oprichting van de vakgroep comparatieve 
sociologie, waaraan hij tot zijn vertrek uit Rotterdam verbonden bleef. 

Zijn publicaties geven tezamen en ieder afzonderlijk blijk van zijn grote 
intellectuele spanwijdte en zijn formidabel bevattingsvermogen om uiteenlo-
pende gegevens, redeneringen, gezichtspunten in een overkoepelend kader 
inzichtelijk te maken en overzichtelijk te presenteren. Helderheid van stijl is 
altijd een keurmerk van zijn werk gebleven. In plaats van naar volledigheid in 
deze te streven willen wij een aantal van zijn belangrijkste bijdragen inhoude-
lijk schetsen en laten zien dat zijn latere bekendheid als veel gewaardeerd en 
veelgelezen columnist rechtstreeks voortvloeit uit zijn gedegen eerdere socio-
logische werk, zijn brede belangstelling en enorme eruditie. 

Allereerst moeten dan genoemd worden zijn studies over Nederlands-
Indië. Tijdens zijn militaire dienst aldaar was hij met zijn wapenbroeder 
Wim Hendrix begonnen aan een onderzoek naar de ervaringen van gewone 
soldaten, aan het front tijdens de politionele acties, in een wat we nu gue-
rilla-oorlog zouden noemen. Pas toen de tijd daar rijp voor was, na hevige 
maatschappelijke discussie in 1969, konden zij deze studie afmaken en publi-
ceren. Ontsporing van geweld verscheen in 1970 en biedt in de vorm van een 
gevalstudie een gedetailleerde beschrijving en analyse van een ‘asymmetrisch 
militair conflict’ van een leger op verre bodem dat het moet opnemen tegen 
een moeilijk te herkennen vijand, een verzets-en guerillabeweging – wie 
denkt nu niet aan actuele situaties in Irak en Afghanistan. Als analyse van 
politieke en militaire besluitvorming, van geweldbeheersing en geweldexces 
geeft deze studie het beste wat de sociologie als maatschappijwetenschap kan 
brengen. Ze is achtendertig jaar na dato nog steeds relevant voor inzicht in 
talrijke huidige conflicten. 

Zijn bemoeienis met het in Rotterdam gelanceerde Comparative Asian Stu-
dies Programme stimuleerde hem om Indonesië als samenleving te vergelij-
ken met westerse landen. Dit heeft geresulteerd in studies zoals: De laatste 
eeuw van Indië (1994) en Indische lessen: Nederland en de koloniale ervaring 
(1995). De naoorlogse verzorgingstaat, zo zegt Van Doorn, is niet los te zien 
van vooroorlogse pogingen van het Nederlandse gezag in Indië om met be-
hulp van ingenieurs, technici, onderwijzers en ambtenaren een samenleving 
met zeer ingewikkelde scheidslijnen – naar geloof, klasse, huidskleur en etni-
citeit – in een bepaalde, gewilde richting te ontwikkelen. Maatschappelijke 
scheidslijnen worden dan organisatiekaders, zoals in ons eigen land de verzui-
ling lang als zodanig heeft gefunctioneerd. Omgang met moslims werd in 
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Nederlands- Indië op een pragmatische manier benaderd en Van Doorn laat 
zien op welke sociologische ratio dergelijke omgangsvormen gebaseerd wa-
ren.

Een tweede belangrijke bijdrage bestaat uit de door hem ontwikkelde visie op 
de sociologie van beleids- en bestuursvraagstukken. Van Doorn was jarenlang 
kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Mede daardoor kreeg een groot 
aantal maatschappelijke problemen, die vaak tot brandhaarden uitgroeiden, 
zijn volle aandacht. Wederom op zijn initiatief werd, in 1973, een nieuw 
tijdschrift opgericht: Beleid en Maatschappij. Hij is er ruim vijftien jaar lang 
de inspirerende voorzitter van de redactie geweest. Multidisciplinair van 
opzet, met veel praktijkmensen erbij betrokken, beoogt dit tijdschrift – nog 
steeds naar zijn voorbeeld – analyses te geven van actuele beleidsproblemen 
aan de hand van grondige kennis van zaken en heldere begrippen. Een goed 
voorbeeld hiervan werd de onder zijn redactie tot stand gekomen bundel De 
stagnerende verzorgingsstaat (1978). Hij noemde dat secundaire reflectie, 
waarbij niet de wens en de wil van politici, beleidsmakers of opdrachtgevers 
centraal staan, maar de grondige en begripsmatige analyse van een probleem 
in een historisch-sociale context, geanalyseerd door een onafhankelijke we-
tenschapsbeoefenaar. Zijn eigen beleidssociologische analyses vindt men 
in een weinig opgevallen, maar des te opvallender boek Rede en Macht, 
een inleiding tot beleidswetenschappelijk inzicht, een jaar na zijn emeritaat 
gepubliceerd (1988). Hierin zijn enkele blijvend belangrijke essays gebun-
deld over onderwerpen, die steeds acuter en actueler zijn geworden, zoals 
‘individualisme en democratie’, ‘organisatie en technocratie’, ‘etniciteit en 
pluralisme’, met scherpzinnige antwoorden op door hemzelf gestelde vragen: 
zijn culturen gelijkwaardig? Zijn kerken geloofwaardig? Hoe ver reikt de to-
lerantie ten aanzien van niet-democratische stromingen? In het slothoofdstuk, 
dat een uitwerking is van zijn afscheidscollege, wordt het beleidsinzicht op 
de wetenschap zelf toegepast: wetenschap als rede en wetenschap als macht. 
Spanningen daartussen zijn veelvuldig maar die zijn, als men tot de kern van 
beide doordringt, niet desastreus of onoplosbaar. 

De ‘late’ Van Doorn is waarschijnlijk vooral bekend door zijn talrijke korte 
bijdragen in dag-en weekbladen, zoals NRC-Handelsblad, Trouw, en HP/De 
Tijd en in het veteranenblad De Opmaat. In de rol van columnist voelde hij 
zich steeds beter thuis, juist als wetenschapsbeoefenaar. Deze publicatievorm 
dwingt de auteur om tot de kern van een zaak door te dringen. Door zijn 
enorme kennis en eruditie was hij daar toe in staat en verraste hij lezers met 
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zijn nu eens milde ironie, dan weer sarcastisch commentaar, maar meesten-
tijds met zijn wijs inzicht in talrijke onderwerpen. Hier kon hij zijn levens-
lange, zorgvuldig bewaakte geestelijke onafhankelijkheid, ten opzichte van 
alles en iedereen, uitleven. Hij werd door velen bewonderd om zijn heldere, 
bondige stijl en zijn verstandige standpunten. Jacques van Doorn werd een 
socioloog die iedereen kent – juist buiten de kring van sociologen – en die 
elke socioloog tot navolging strekte. Hij duldde iedereen in zijn schaduw, 
maar niemand kon in zijn schaduw staan. 

Na een lang ziekbed is die schaduw toch gekomen. Hij heeft er lang tegen ge-
vochten, beter gezegd, eigenlijk fier proberen te negeren, want het werk en het 
leven hoorden gewoon door te gaan. Vorig jaar (2007) publiceerde hij nog een 
belangrijke studie over het Duitse socialisme. Tot twee weken voor zijn dood 
bleef hij trouw zijn Trouw-bijdragen leveren. Ook voor het onvermijdelijke 
had hij nog woorden: dichterswoorden van de Duitse dichter Hans Sahl die 
hij op zijn overlijdensbericht zelf had verkozen.6 Zijn leven is een toonbeeld 
van veelzijdige en productieve wetenschappelijke arbeid, van intellectuele 
eerlijkheid en onafhankelijkheid, van een welbesteed bestaan. De Nederlands 
sociologie en haar beoefenaren, evenals vele andere maatschappelijk geënga-
geerde liefhebbers van de wetenschap, zijn hem hiervoor dank verschuldigd. 
Zijn werk zal nog lang voor velen een bron van inspiratie blijven, zoals we als 
vrienden nog lang aan hem zullen blijven denken.   
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