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Back to the sixties? 

Peter van der Heiden bespreekt: 

Jam es C. Kennedy, Nieuw Babylon in 

aanbouw. Nederland in de jaren zestig, 

Amsterdam en Meppel: Boom, 1 995; 

en Hans Righart, De eindeloze jaren zestiB. 

Geschiedenis van een neneratieconjlict, 

Amsterdam en Antwerpen: 

De Arbeiderspers, 1995. 

De jaren zestig zijn hot . Niet al
leen in mode en muziek(derepri
se van Woodstock), maar ook in 
historisch onderzoek. Vorig jaar 
verschenen vrijwel tegelijkertijd 
twee studies over deze turbulen
te tijd. De Utrechtse hoogleraar 
politieke geschiedenis Hans 
Righart publiceerde De eindeloze 

jaren zestia, dat de veelzeggende 
ondertitel Geschiedenis van een 

aeneratiecoriflict draagt, terwijl de 
Amerikaans-Nederlandse histo
ricus James Kennedy in de 
Verenigde Staten promoveerde 
op Nieuw Babylon in aanbouw, 

Nederland in de jaren zestia. Een 
derde auteur, de Groningse 
hoogleraar Doeko Bosscher, zag 
na deze twee werken af van een 
eigen geschiedenis van Neder
land in die jaren. De aandacht van 
historisch Nederland voor de 
tweede wereldoorlog en de pe
riode direct daarna lijkt te wor
den verlegd naar een generatie 
verder. Sprak de recensent met 
enige spijt in zijn stem, aangezien 
hij zich professioneel bezig houdt 
met de vroege jaren vijftig. 

De leeftijd van de beide 
auteurs in aanmerking nemend 
kan men hen niet verwijten 
melancholiek terug te grijpen 
naar een tijd waarin alles mooier 
en leuker was. Righart stamt uit 
1 9 54, en maakte dus als puber 
slechts in de verte de 'Summer of 

Love' mee, terwijl Kennedy niet 
eerder het levenslicht zag dan in 
196 3. Beide auteurs hebben dus 
op het eerste gezicht voldoende 
afstand van hun object kunnen 
nemen. Bij Kennedy is die afstand 
er ook fysiek; op een Nederlands 
intermezzo op achtjarige leeftijd 
na groeide hij op in Amerika. 
Toch proef je bij Righart tussen 
de regels door hier en daar wat 
weemoed en verlangen. Waar
schijnlijk heeft dat te maken met 
de invalshoek die Righart heeft 
gekozen, een invalshoek die aan
merkelijk verschilt van de opzet 
van Kennedy. Waar het zwaarte
punt in de studie van Kennedy 
neigt naar een meer politicolo
gisch-historische benadering van 
de opstelling van de elites in de 
jaren zestig, kiest Righart veeleer 
voor een historisch-cultureel en 
historisch-sociologisch onder
zoek van de generaties die in die 
tijd botsten. Hier staan de meer 
traditionele historicus (Kennedy) 
en de maatschappijhistoricus 
(Righart) tegenover elkaar. 

De centrale stelling van 
Kennedy is dat het juist de poli
tieke, culturele en sociale elites 
waren die de veranderingen die 
zich in de jaren vijftig aandienden 
en die in de jaren zestig een hoog
tepunt bereikten, veroorzaakten. 
Dat lijkt een vreemde stelling, 
maar Kennedy onderbouwt dit 
standpunt door terug te grijpen 
op de verzuilingsstructuur van de 
Nederlandse samenleving. De 
Nederlandse elites waren, gezien 
het ontbreken van een kwantita
tief dqminerende bevolkings
groep, uit noodzaak gewend om 
uiteenlopende posities binnen de 
eigen zuil te apaiseren, en, waar 
dat niet mogelijk was, op 'boven
zuils' niveau met deze posities 
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om te gaan. De veranderingen 
van de jaren zestig pasten volgens 
Kennedy binnen deze cultuur. 
De veranderingsgezindheid was 
in Kennedy's ogen niet beperkt 
tot de babyboom-generatie, maar 
had grote delen van de maat
schappij doordesemd . Dat een 
flink aantal politieke en sociale 
leiders lippendienst bewees aan 
de noodzaak van 'de progressie' 
laat onverlet dat het hier in feite 
'repressieve tolerantie' betrof. 
Kennedy maakt duidelijk dat de 
veranderingsgezindheid van de 
Nederlandse 'regenten' in feite 
een conservatief karakter had; 
om de fundamenten van het be
staande systeem te handhaven 
diende het systeem voor een deel 
vernieuwd te worden. Een ver
nieuwing die niet meer terugge
draaid zou kunnen worden; de 
verworvenheden van de jaren 
zestig staan volgens Kennedy in 
Nederland nauwelijks ter discus
sie. Dit in tegensteiHng tot de 
Verenigde Staten, waar een ster
ke 'moral majority' sinds de jaren 
tachtig aandringt op herstel van 
de oude normen en waarden en 
hetherstel van theAmerican dream. 
Kennedy concludeert over de 
opstelling van de Nederlandse 
autoriteiten: 'Zowel in de zeven
tiende eeuw als in de jaren zestig 
van deze eeuw trokken de 
Nederlandse gezagsdragers de
zelfde conclusie: in een pluralisti 
sche en snel veranderende sa
menleving was het laten vieren 
van de teugels de beste optie.' 

Volgens Hans Righart ont
stonden de jaren zestig uit een 
dubbel generatieconflict. Ener
zijds portretteert hij de vooroor
logse generatie, opgegroeid in tij 
den van economische crises en 
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gevormd door twee wereldoor
logen. Deze generatie bezat als 
belangrijkste kenmerken sober
heid, gezagsgetrouwbeid en een 
strenge seksuele moraal. Daar
naast schetst hij de naoorlogse 
generatie, die in een geheel ande
re samenleving opgroeide. De 
wederopbouw had zijn vruchten 
afgeworpen , de eerste stappen op 
weg naar wat men nu een verzor
gingsstaat noemt waren gezet, de 
strijd om het naakte bestaan was 
overbodig geworden. Righart 
veronderstelt dat 'beide genera
ties door de snelle materiële ver
anderingen in een crisis raakten 
en dat in deze dubbele generatie
crisis het epicentrum van de jaren 
zestig gezocht moet worden' . 
Het accent ligt op die tweede 
generatie, de naoorlogse, die 
vanaf de jaren vijftig, op zoek 
naar een eigen identiteit, de sa
menleving overhoop gooide en 
daarin ook de vooroorlogse gene
ratie meesleepte. Aan de hand 
van teksten uit het radioprogram
ma 'De familie Doorsnee' illus
treert Righart het conflict tussen 
de soberheid van de vooroorlogse 
generatie (verpersoonlijkt in de 
zuinige vader) en de meer op 
'welzijn' gerichte jongere gene
ratie (verpersoonlijkt in de kin
deren). Moeder speelt zoals altijd 
een bemiddelende rol; zij flirt 
met de moderniteiten, en ver
schuift langzaam in de richting 
van de naoorlogse generatie. 

Righart benadrukt het culture
le aspect van de veranderingen, 
en toont dit treffend aan met de 
geschiedenis van Provo. Opge
richt als 'tegenbeweging ' was 
deze groepering uiterst succesvol 
in 'happenings' en andere 'ge
zagsondermijnende' culturele ac-

tiviteiten. Op het moment dat 
Provo zich institutionaliseerde als 
politieke beweging sloeg het ver
val toe, en raakte zij haar aantrek
kingskracht op jongeren groten
deels kwijt. 

Twee boeken over de uiterst 
boeiende jaren zestig, en twee 
totaal verschillende verhalen. 
Twee totaal verschillende au
teurs ook lijkt me, al moet ik 
direct toegeven dat ik beiden niet 
ken. Kennedy bestudeert de 
Nederlandse geschiedenis van 
een afstand, zoekt naar patronen, 
processen en structuren. Na le
zing van Nieuw Babylon drong de 
kwalificatie 'gedegen' zich bij mij 
op. Righart, hoewel slechts door 
de naweeën verbonden met de 
jaren zestig, lijkt tervg te blikken 
op een tijd die nog niet zo heel 
lang achter ons ligt'. Righarts ver
haal is persoonlijker, lijkt het, 
herkenbaarder in ieder geval. De 
eindeloze jaren zestig gaat over 
mensen, over generaties en de 
samenstellende delen daarvan. 
Righart beschouwt deze mensen 
met een geïnteresseerde, geamu
seerde en soms wat weemoedige 
blik. Zijn boek is bovenal boei
end. 

Het kenmerkende verschil 
tussen beide auteurs weerspiegelt 
zich ook in de gebruikte litera
tuur. Waar Kennedy zich verant
woordt met voornamelijk gede
gen werken over en uit de jaren 
zestig, heeft Righart zich veel
meer in de cultuur van die tijd 
verdiept. Naast wetenschappelij
ke literatuur wordt veelvuldig 
verwezen naar bladen als 
Hitweek en Aloha. 

Twee maal jaren zestig, twee 
verschillende verhalen. Beide 
verhalen sluiten elkaar echter 



niet uit. Nieuw Babylon en De ein
deloze Jaren zestiB zijn comple
mentaire werken, en geven 
samen een completer beeld van 
de jaren zestig dan willekeurig 

Ruslands corruptie 

F.J.M. Feldbrugge bespreekt: 

Hans Oversloot, Rusland deze jaren, if 
hervorm i na door corruptie 

Leiden: os wo Press, 1996. 

Van de beide studies waaruit dit 
werk bestaat is de eerste, "Tegen 
het bederf', gewijd aan de stelling 
dat de fundamentele veranderin
gen in de staatkundige ordening 
(de Constitutie) van Rusland 
nauw verband houden met het 
vraagstuk van de corruptie. De 
toonzetting van de tweede studie, 
"Hervorming of Revolutie, of: 
hoe wat niet kon toch kon", is wat 
meer theoretisch. Oversloot stelt 
hierin eerst de vraag: hoe is de 
snelle ineenstorting van het 
Sovjet stelsel, hoewel door des
kundigen onmogelijk geacht, te 
verklaren? Zijn antwoord is: 
omdat onze, in zekere zin marxis
tische, conceptie van dat stelsel 
als een simpele tweedeling tussen 
heersenden en uitgebuiten te 
weiniggenuanceerd was . Alsmen 
toch aan die tweedeling vast
houdt, zo betoogt de schrijver, 
dan zal men moeten toegeven dat 
in ieder geval de perestrojka tot 
verdeeldheid van de elite heeft 
geleid. Met dat laatste kan ik mij 
verenigen, al vind ik de hele dis
cussie wat onbevredigend. De 
globale conceptie van de nieuwe 
heersende klasse, de nomenkla-
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welk van de twee solo zou doen. 
Zo beschouwd is het jammer dat 
Bosschers bijdrage het levenslicht 
niet heeft mogen aanschouwen. 

toera, zoals verwoord door 
schrijvers als Djilas en Voslensky, 
of die conceptie nu marxistisch is 
of niet, blijft toch het enige zinni
ge verklaringsmodel. Dat nadere 
verfijning van het model de ver
klaring van nieuwe ontwikkelin
gen toelaat tast de fundamentele 
bruikbaarheid van het origineel 
niet aan. 

Wat naar mijn oordeel meer 
aandacht had kunnen krijgen in de 
tweede beschouwing is de antro
pologische kant van de neo
marxistische systeemkritiek: ei
genlijk had de invoering van het 
socialisme op termijn tot de op
komst van een nieuwe mens moe
ten leiden. Die is er nooit geko
men en de vraag is of dat aan het 
socialisme ligt of juist niet (omdat 
het niet echt is ingevoerd). Onder 
de slogan dat het bewustzijn bij 
het zijn achterblijft heeft de realist 
Lenin vanaf het allereerste begin 
de praktische politiek aan laten 
knopen bij het individuele eigen
belang. De aangrijpingspunten 
van overheidsbeleid bij het indivi
du waren, evenals in 'normale' 
landen, vrees voor straf en hoop 
op beloning. Ik denk dat men op 
dit niveau de diepere oorzaken 
voor het uiteindelijke falen van 
het Sovjetsysteem moet zoeken. 
Het Sovjetstelsel vertegenwoor
digde een bepaalde versie van 
socialisme, het stond die voor, 
trachtte die te realiseren, liet zich 

PETER VAN DER HEIDEN 

Verbonden aan het Centrum voor 
Parlementaire Geschiedenis van de 
Katholieke Universiteit Nijmeaen 

erdoor leiden, werd erdoor ge
kenmerkt. Rusland heeft zich nu 
tot een bepaalde vorm van markt
economie bekeerd, met de daar
bij behorende pluralistische libe
rale democratie en een door er
kenning van mensenrechten inge
kaderde rechtsstaat. Dat is , denk 
ik, de meest globale samenvatting 
van de dominerende visie op 
Rusland in het Westen. Met 
betrekking tot het verleden, de 
Sovjettijd, liet die visie een zeer 
brede schakering van waarderin
gen toe, van uiterst afwijzend tot 
tamelijk welwillend. 

Het behoort tot de weten
schappelijke habitus om heersen
de meningen met achterdocht te 
bezien. Het werk van Oversloot 
kan ook in dit kader geplaatst 
worden, al is dat door de schrijver 
blijkbaar niet bedoeld. Het heeft 
wel dat effect. Voor het oog vol
gen de twee beschouwingen 
waaruit het boekje bestaat het 
geijkte formaat van de politicolo
gische studie: de schrijver formu
leert een vraag of hypothese, 
onderzoekt het verzamelde ma
teriaal, en geeft een oplossing 
voor het gestelde probleem. Als 
men echter bij het veel langere 
eerste opstel kop en staart mee
dogenlo?s afhakt, blijft er een 
verhaal over: wat er in Rusland in 
de overgang naar de huidige toe
stand gebeurd is. Waar heel wei
nig van overblijft is de hiervoor 
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