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Op de voorpagina van het 
'democratisch-socialistisch' dag
blad Het Vrije Volk verschijnt op 
vrijdag I 9 september I 952 deze 
tekst: 'Vandaag komen in onze 
krant de jongeren aan bod: de 
groep van Nederlandse jongens 
en meisjes, aankomende mannen 
en vrouwen, van wie het soms 
heet dat ze te groot zijn voor een 
servet en te klein voor een tafel
laken. Het zijn altijd ouderen die 
dat zeggen, nooit zij zelf. Wat 
zeggen ze eigenlijk zelf, die jon
geren? Wat leeft er onder hen? 
Waar praten, denken, piekeren 
ze over? En waar lachen ze om? 
Die dingen wil de krant behande
len in de nieuwe rubriek: 
Perspectiif. En nog veel meer, als 
het maar interessant, belangrijk 
of boeiend is 'voor de jongeren 
onder ons' . ' 
In de rubriek Perspectiif voor de 
jonaeren onder ons, in het Het Vrije 
Volk, schreven vervolgens jonge
ren wekelijks - negen jaar lang: 
van 1 9 september I 9 52 tot 2 3 
september I 96 I - over actuele 
kwesties in de naoorlogse tijd. 
Perspectiif voor de jonaeren onder ons 
staat onder lei ding van een redac
tie en enkele medewerkers . 
Gabri de Wagt (geb. I92I) 
bekleedt het eerste redacteurs
schap, gevolgd door Jaap van 
de Merwe (I924-I989), Wout 
Woltz (geb. I932) en Harmen 
Bockma (geb. I 93 2). In een 
(recent gehouden) vraaggesprek 
zegt De W agt dat de rubriek 
bestemd was voor adolescenten, 
meer specifiek voor diegenen die 
bijvoorbeeld betrokken waren 

bij politieke jongerengroeperin· 
gen als 'Nieuwe Koers', de poli. 
tieke jeugdbeweging van de 
PvdA. Woltz verklaart desge· 
vraagd dat Perspectiif als uiteinde· 
lijke doel ideologische binding 
had. 
De sociaal-democraten hebben in 
de eerste naoorlogse tijd de wind 
mee. In I956/I957 noemt Het 
Vrije Volk zich de grootste krant 
van Nederland, met ongeveer 
3 25 .ooo abonnees. Die jaren 
beheerst de constellatie van 
PvdA, Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen (NVV), VARA , 

Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) 
en Het Vrije Volk het socialistische 
Ieven. In de socialistische zuil 
heeft zich in de late jaren veertig 
en vijftig vermoedelijk een ster· 
ker groeps- en identiteitsgevoel 
geopenbaard dan ervoor of erna, 
met het florerende dagblad als 
dagelijks bindmiddel. Uit de 
brievenrubriek Moordkuil blijkt 
dat de lezers in het algemeen 
belangstelling voor politiek heb. 
ben. Zo wordt de lezers eens 
gevraagd hun favoriete persoon
lijkheid kenbaar te maken, met 
als mogelijkheid een uitnodiging 
tot een interview met de desbe
treffende persoon. Als meest 
gewilde figuur komt Koos 
Vorrink - fractievoorzitter van 
de PvdA en een van de vooroor
logse jeugdleiders - uit de bus. 

Verwilderina der jeuad 
In het openingsartikel van 
Perspectiif schrijft De Wagt: 'Wij 
Ieven in een tijd waar de vonken 
van afspatten. Vandaag hebben 
wij er geen idee van wat er mor
gen gaat gebeuren. Zelden was 
het Ieven een spannender avon
tuur . Er zijn grotere mogelijkhe· 
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den dan er ooit zijn geweest. Het 
moderne verkeer omspant heel 
de aarde. De ontwikkeling van de 
techniek zet in snel tempo de 
verhoudingen om ons heen op de 
kop. Er is meer te zien en meer te 
horen dan er ooit is geweest. In 
deze bruisende zee heeft de jonge 
genera tie zich een weg te ban en . ' 
De vraag rijst hoe de jeugd van 
toen zich een weg baant in de 
naoorlogse jaren? Hoe zien zij de 
tijd waarin zij Ieven? 
Opmerkelijk in de socialistische 
jongerenrubriek is dat een dee! 
van de Perspectivianen, zoals hun 
koosnaam luidde, het modeme 
Ieven in grote onzekerheid 
ondergaat of zelfs volledig 
afwijst. Door de jaargangen heen 
komen we telkens weer een con
frontatie tegen tussen de zeden 
die door socialistische jeugdlei
ders worden voorgeschreven en 
de modeme, ongebondener 
levensstijl. Als het gaat om 
thema's als de moderne ver
maakscultuur, de nivellering van 
de cultuur, filrnkeuring of sport
verdwazing, dan wijken de 
opvattingen in Perspectiif niet 
veel af van die in de media en 
van een culturele, verzuilde elite 
bestaande uit wetenschappers, 
journalisten, schrijvers, geeste
lijken, pedagogen, politici en 
intellectuelen. 
Grote beroering wekt het 
massajeugdonderzoek uit I 9 52, 
Maatschappelijke verwilderinB der 
jeuad, onder Ieiding van de 
pedagoog M. ]. Langeveld. In de 
derde week van oktober I 9 53 
drukt de redactie drie reacties 
van jongemannen af. Een Haagse 
arbeider noemt, naast de ver
broken gezinsband en de tekort
koming van de jeugdbeweging, 

als derde oorzaak voor de grote 
noden: het gejaagde tempo van 
Ieven door 'die gezegende vrije 
economie met haar moordende 
concurrentie'. De snelle maat
schappelijke veranderingen neemt 
de mensen in de maalstroom mee 
waardoor zij geen tijd meer heb
ben voor bezinning. Geestelijke 
oppervlakkigheid is het resultaat. 
In de modeme samenleving staat 
de mens machteloos. Anderen 
delen de mening dat het een tijd 
van 'jagen, jagen en nog eens 
jagen' is. Een Amsterdamse jon
gen verwoordt de machteloos
heid van de adolescent in de 
naoorlogse maatschappij . Jonge
ren willen avontuurlijk Ieven, 
maar na het eindexamen komen 
ze vast te zitten in het arbeidspro
ces. Ze tikken nu brieven bij een 
grote instelling en geloven niet 
meer in een mooie toekomst. 
Ontevreden over de betrekking 
zijn deze jongeren niet, aldus de 
schrijver, 'het is aileen dat we zo 
opgesloten zitten. Dat vreselijk 
geregelde . ( .. . ) Soms vragen we 
ons af, of het op den duur zal 
wennen . We vermoeden van 
wei. Maar het zal zo lang duren. ' 
Ongewild neemt de jeugd, val
gens een 24-jarige jongen, een 
plaats in de volwassen cultuur in, 
'vaster, geklemd in het smorende 
maatschappelijke confectiepak'. 
In de nasleep van de commotie 
over de Maatschappelijke verwilde
rinB der jeusd, ontstaat een weke
lijkse discussie over wereldbe
schouwing en levensstijl van de 
naoorlogse jeugd. Krachttermen 
gebruiken de lezers om na de 
plaatsing van diens brief een 
bestuurder van de Birdland Bop
club uit Rotterdam, hun afkeu
ring te Iaten blijken. Reagerend 

op een oud-AJC-er en Nieuwe 
Koers-er, hekelt de Rotterdam
mer de ouderwetse levensinstel
ling van de idealisten. Hij propa
geert daartegenin een levensstijl 
van dansen, spijkerbroeken dra
gen en paardestaarten voor meis
jes. Ook zij, de beboppers en de 
modemen, willen wei eens 
gehoord worden. De wereld is 
volgens hem een rotzooi en daar
mee hoeft de adolescent in zijn 
vrije uren niet geconfronteerd te 
worden. 
Een groat dee! der schrijvende 
Perspectivianen zag in de dansende, 
genotmiddelen consumerende 
en spijkerbroeken dragende 
jeugd vertegenwoordigers van 
een hedonistische levensstijl die 
voor de toekomst fatale gevolgen 
zal hebben. Rock 'n' roll als mu
ziek- en leefstijl : ook de redactie 
staat er niet onverdeeld positief 
tegenover. De W agt noemt de 
bebop-levensstijl 'vluchten uit de 
wereld'. En Van de Merwe 
beweert in I 9 57 dat Elvis Presley 
'a] uit de gratie' raakt. 
In de zomer van datzelfde jaar 
plaatst de redactie een bekentenis 
van een anonieme nozem die zijn 
lamlendigheid aan zijn hedonisti
sche fuifmentaliteit toeschrijft . 
Twee weken later krijgt hij er 
stevig van langs. Zijn bekentenis 
leidt tot verwijtende reacties; 
slapheid en een gebrek aan ver
antwoordelijkheidsgevoel luidt 
het algemene oordeel. Uit het 
hele land voelen jongeren zich 
genoodzaakt de beboppers te wij
zen op hun escapisme. Repre
sentatief is het citaat van een 
jonge Limburger : 'Als ze willen 
beboppen, moeten ze dat zelf 
weten, en wat rnij betreft doen 
ze het tot ze er bij neervallen . 
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W at zou je je vuil maken aan de 
'rotzooi' in de wereld? Laat dat 
maar over aan die sufferds, die 
hun uren ervoor over hebben. Je 
kunt beter je kop in het zand ste
ken, dan je schouders onder het 
werk zetten van J onge Strijd [ een 
jongerenvakbond, s R], A J C of 
Nieuwe Koers.' 
In 1955 klaagt een Perspectiviaan 

over de vertekening van de wer
kelijkheid door weglating van de 
schrijnende geestelijke toestand 
waarin de jeugd zich volgens deze 
Groninger bevindt. Wanhoop en 
angst zou de jongeren zijn bevan
gen, in een wereld die veront
menselijkt wordt door Duitse 
herbewapening en de dreiging 
van een allesvernietigende tech
niek. Zijn beklag betreft het ont
breken van verzet hiertegen. Zo 
luidt ook de reactie van een leze
res. Ze stelt dat in de rubriek de 

· schrijnende realiteit te veel ver
huld blijft. Deze moet getoond 
en bestreden worden. Een men
taliteit van aanpakken ziet zij als 
de houding om 'de wereld-van
nu-in-de-put' overeind te hel
pen. Sommige jongeren wenden 
zich echter liever af van de naoor
logse tijd. Zo ook een 18-jarige 
Amsterdamse in haar in 1957 
geschreven gedicht Glimp: 'Ik 
deed mijn ogen/ Heel voorzich
tig open./ Maar sloot ze weer/ 
vlug/ Nog voordat ik goed geke
ken/ had./ Toch zag ik nog 

even/ een glimp van/ de hel 
waarin wij leven ... ' 

Hetjaar 1987in 1957 

In het voorjaar van 19 57 publi
ceert de redactie een briefwisse
ling tussen twee jongeren over 
het jaar 1987 onder de kop 
'Ondergang of atoombescha
ving?' De schrijvers hopen op een 
toekomst zonder totale vernieti
ging. Toch sluiten de schrijvers 
de mogelijkheid van een onder
gang niet uit. De corresponden
tie geeft het alledaagse leven van 
dertig jaar later weer. Op evoca
tieve wijze projecteert het schrij
versduo de angsten uit de jaren 
vijftig over een onzekere toe
komst op het jaar 19 8 7. Techniek 
beheerst het gehele leven; de 
mondialisering heeft de dorps- en 
landsgrenzen verdrongen; ado
lescenten studeren extreem lang 
waardoor ze geestelijk infantiel 
blijven; het intermenselijk ver
keer is beperkt tot zakelijke 
gesprekken; elk arbeidsterrein 
kent een ver doorgevoerd specia
lisme; een extreem conformisme 
en rationalisme voert de boven
toon; er is een 'baaierd van 
massa-vermaak' en de cultuur is 
verworden tot plat vermaak. 
Tegen de techniekverheerlijking 
en oppervlakkigheid komen de 
'toekomstige' jongeren in op
stand. Hun protest bewijst, aldus 
de schrijvers, de kwetsbaarheid 

van de moderne beschaving. 
In de kolommen van de jonge· 
renrubriek voltrekt zich op indi
recte wijze de aftakeling van het 
georganiseerde jeugdleven en de 
opkomst van het moderne leven. 
Als podium voor jongeren in een 
sociaal-democratisch dagblad 
tracht de redactie, evenals vee] 
lezers en respondenten, socialis
tische 'vormen en gedachten' te 
redden. Tevergeefs in veel geval
len. Volksdansen, de AJC, 

Nieuwe Koers, het Pinksterfeest 
en cultuurverheffende idealen; 
geleidelijk aan verdwijnen de 
rituelen, de retoriek en de jeugd· 
beweging uit het leven van de 
jeugd en daarover rapporteert 
Perspectiif met een weemoedi! 
realisme en, uiteindelijk, met 
aanvaarding van de komst van 
een moderne cultuur en andere 
vormen van 'samen jong-zijn' .In 
de tweede helft van de jaren vijf· 
tig en begin zestiger jaren breekt 
de jeugd uiteindelijk weg uit de 
verzuilde, ideologische kaders. 
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