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TWE E VER HAL EN, ÉÉN MOR AAL
door
F. de Lange
Franse
·Er verandert n_iets in dit land dan door revolutie', antwoo rdde mijn
feit
het
over
k
uitspra
dering
verwon
mijn
buurm an, toen 1k tegeno ver hem eens
atieve
conserv
zulke
rschap
dat het volk van Vrijhe id, Gelijkh eid en Broede
niet van
trekken vertoo nt en als geen ander hangt aan traditie. Hij had het
voor deze
zichzelf, merkte ik later, toen ik de memoires van Raymond Aron
meikroniek nalas. Deze liberal e filosoof en socioloog sprak rond de roerige
maakt
ijk
'Frankr
uit:
ging
dagen van 1968 op een confer entie ook die overtui
Gaulle,
van tijd tot tijd een revolu tie, maar doet nooit aan hervormingen. ' De
slechts
doet
die de confer entie voorza t, corrige erde hem vervolgens: 'Frankrijk
res,
aan hervor mingen in de chaos van een revolutie' (Raymond Aron , Mémoi
Julliard 1983, 691).
, toen
Ik moest begin decem ber 1986 steeds weer aan die uitspraak denken
tad
hoofds
Franse
de
in
een lyceïsten- en studen tenstak ing het openba re leven
op
Wat
bracht.
lam legde en de regerin g Chirac tot op de rand van de afgrond
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17 novem ber klein was begonn en met een staking aan de Parijse univers
wetsontvan Viilateneuse, eindig de op 3 decem ber met de intrekking van het
igtussenl
de
In
.
vaquet
werp dat aanleid ing was tot de opstan d: de wet-De
1968
sinds
die
en
gende drie weken was een massa- beweg ing op gang gekom
ber '86'
haar weerga niet heeft gekend . Nu , twee maand en later, lijkt 'decem
met evenveel mythe te worde n omgev en als 'mei '68'.
denkers en
'68-'86: de paralle l is te verleidelijk om niet te worden getrokken. De
juist op
schrijvers die '68 heeft opgele verd bezwij ken er het eerst voor. En dat
'Omzi~n
het momen t dat deze veertig ers hun mid-life-crisis beleven en in een
m
Peelen
J.
Gert
van
artikel
naar de jaren zestig' (de titel van het omslag
leven
nlijke
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hun
VU-Magazine van februa ri jl.) een eerste balans van
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tachtig als het echèc van The Amste rdam Dream van twintig
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Geert Mak in zijn gelijkn amige boek, Amste rdam 1986), of kijken noS
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te erkennen: de onm acht van de verb eeld ing,
die schi pbre uk heeft geled en aan
de overmoed van toen. De jeug d van de jaren
tach tig schijnt maatschappijvernieuwing niet op haar prio ritei tenli jstje te hebb
en staa n, laat staa n de revolutie
_ schrijft Peelen niet zond er unde rstat eme
nt over de huidige disco-generatie
met walk man , en met heim wee naar zijn
eigen gene ratie , die nog wist wat
barr icad en ware n . Een licht punt je ziet hij niet,
al wil hij wel een gaatje in het
zwa rt open houd en waa rvoo r het wee r eens
zou kunn en verschijnen: 'Een
nieuw elan à la de jaren zestig? Opn ieuw een
jonge gard e die rame n en deuren
tegen elkaar openzet? Uitgesloten is het niet'
(VU -mag azin e, pg. 19) .
Zelf ben ik noch van '68, noch van '86 (pak weg
'75, vlees noch vis dus). Maar de
euforie van een oude '68-er neem t ook bijn
a bezi t van mij als ik de massa's
vrolijke, muz iekm aken de, dans ende en vrije
nde jong eren zie die dag na dag de
straten van Parijs tot hun eige ndom mak en
. De ene keer zo'n 200.000, de
andere keer een half miljoen. "t Was toch hetz
elfde , als in mei 1968 . Ik herken
alles. De bedw elme nde geur van de verb roed
erin g, de kleine muziek van de
hoop , het plezier van het same nzijn , de imm
ense men igte waa r elke ander je
vriend is' (Alain Lipietz, in: La Nou velle
Vague. Nov emb re /Decembre 86.
Jour après jour . Extr a uitgave Libé ratio n janu
ari 1987 , 109) . Bij de menigte op
de Place de la Con cord e kom t er wee r vaag iets
bij me bove n van 21 november
1981 , toen ik mij ook op het Mus eum plein
in de massa onde rged omp d heb.
Maar ik was er niet bij in Ams terda m '68, en
ook in Parijs '86 ben ik - al zit ik
er midden in - toeschouwer. Ik heb noch
ooit de Ams terd am Dream gedroomd, noch de lente van dece mbe r gedeeld
. Misschien dat mij daar om deze
december-beweging zo intri geer t: omd at ik
noch de zwa rtgal lighe id van Peelen, noch de euforie van de massa kan vers taan
. Wat ik op straa t zag, heb ik op
m'n studeerkamer later bete r leren begr ijpen
.
Al zeiden de '68ers van hem: 'Hij heef t ons
niet begr epen ! ', Raym ond Aron
heeft gelijk: 'Er is niet één sociologische inte rpre
tatie van mei 1968' (Mémoires,
679). 1968 had veel gezichten, alleen al in Pari
js, laat staa n in Dak ar , Amsterdam , Berkeley of Berlijn. De 'abs urde plais
ante rie' (de term is van de keurige
Aron) van de flow er-p owe r-ha ppen ing, maa
r ook verb eten stakingsstrijd en
har?e_mar~istentaal kenm erkte n het beel d.
Luc Ferr y en Alain Rena ut, die
vang Jaar m La pensée 68. Essai sur l'ant i-hu
man isme cont emp orai n (Gallimard 1985) e~n kritisch beel d van de Fran
se filosofie van de jaren zesti g
schetsten, komen in hun inve ntar isati e zo al
tot acht verschillende inter pretaties
l een ultra
11mei· '68 as
, · Begi.n_nen d b"
. mei·
-link s com plot (G. Pom pido u) , via
68
als cnsis van de universiteit (P. Bou rdieu ) als
·
eugd
revo
lte (Ed. Morin), als
kl assen t "d ·
1
'
s TIJ nieuwe stijl (tegen de tech nocr atie·
A
Tou
rain
e) als klassen st rii d
oude sti'l (d c
• hsch
. e Part
'
·
. J e omm ums
' (A .
ij), als com plete cultu urcr isis
Malraux)'
tot
h dinterne crisis van de Vde Repu b liek en toev
allig e sam enlo op van omstan d'g
1 e en. Verklaringen d'
'86 15
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·
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1
mikp unt) , als a gemene
den d'giscb e,t eorieën over d e westerse sam
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e 15 ver oden om te verb iede n' was één van
de plezierigste, te
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komt ZIJ over m de Jaren tachtig, nu beide lijken te hebben afged aan.
Het cynisme lijkt de droom te hebben vervangen, het 'einde van de ideologieën'
betekent ook het slotakkoord voor Marx. Het jubileumnummer waarmee De
Tijd begin maart zijn twaalfeneenhalfjarig bestaan wilde vieren , is gewijd aan
het levensgevoel van de jaren tachtig en hult zich in glanzend zwart. Immers
wij beleven een 'fin de siècle'. 'En de culturele revolutie? Vrije vrijers krege~
aids. Bevrijdde vrouwen werden bijstandsmoeders. Vrije vogels raakten aan de
heroïne.' In een vrolijke opsomming - doemdenken is al weer een tijdje uit is daarmee toch weer 'we gaan bergafwaarts' gezegd.
Het boek van Geert Mak is voor deze verval-stelling (die ik wil bestrijden)
illustratief. Hij is een van die '68-ers, die in de jaren tachtig een omslag
waarnemen, die als echèc van de droom van de jaren zestig is te beschouwen.
In deze visie betekent' '68 (om maar even de Franse revolutiedatum te laten
staan voor een vernieuwingsbeweging die in Nederland tien jaar in beslag
nam) een breuk in de ontwikkeling van de na-oorlogse samenleving. Een
interpretatie die typisch is voor de beleving van de '68-ers zelf. In het revoltejaar zelf verscheen al een boek met analyses van de culturele ontwikkeling,
gebundeld onder de titel La Brèche. De socioloog C. Castoriadis beschreef
daarin niet zonder pathos, dat 'wat ook de gevolgen mogen zijn, mei 1968 een
nieuwe periode in de universele geschiedenis heeft ingeluid' (gecit. in La
Pensée 68, 72v.), en denkt daarbij aan een breuk met de traditie op alle
fronten: gezin, school, fabriek. Twintig jaar later kan hij niet anders dan
ontgoocheld opnieuw een breuk waarnemen tussen toen en nu: d~ jaren tac?tig
zijn voor hem een anti-mei geworden. Dat het aanzien van dit decenmum
wéinig reden tot vrolijkheid geeft, kan ik hem niet bestrijden. Maar om ~e
generatie van nu bovendien nog op te zadelen met de slecht beheerde erfems
.
.
.
van de vorige - dat heeft zij niet verdiend.
m
Mak is minder pathetisch over '68, dan bijv. Ed. Monn, die ook d~~el~?e
t
bundel La Brèche over een nieuwe revolutionaire avant-garde sprak. ~IJ WIJS
erop dat reeds in de jaren vijftig de Nederlandse samenleving in bewegmg wdas
an) Het verzet van e
. St
·
en het ontzuilingsproces op gang kwam (s iep uurm
1
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) als een po11tie e en
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oen (van harde marxisten tot provo en flower power
ec uur
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van nu.·Maar al is met het woord breuk misschien iets te ve~l gezeg ' . an oeec n
h t fantasieloze cymsme
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kon verslaan
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· zIJil
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hat
d macht
·
k l"k even aan e
'
l"k
IJ t Mak te willen zeggen, 'De verbeelding was wer e IJ
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Alleen bleek, achteraf gezien, die macht veel brozer en tijdelijker dan velen
toentertijd dachten. En daardoor verliep de omslag (sic) in de jaren tachtig ook
veel sneller en soepeler dan men ooit voor mogelijk had gehouden' (The
Amsterdam Dream, 82). Of men het nu in de militante taal van '68 verraad wil
noemen of in die van '86 verval, een dergelijke geschiedbeschouwing lijkt mij
een vorm van conservatisme, die het onbegrip van de opgroeiende generatie
van nu in de hand werkt.
'Mai 68, c'est trop vieux; 86, c'est bien mieux', klonk het uit de mond van de
actievoerders van december. Maar de verslaggever die het optekende noteerde
in drie uur actieberaad 52 keer het woord 'mei '68'. Laurent Joffrin merkt het
op in zijn Un Coup de Jeune. Portrait d'une jeune génération morale (Arlea
1987, 113). Zijn boek probeert de gebeurtenissen van december in een breder
perspectief te plaatsen. Hij maakt daarbij dankbaar gebruik van het feit dat er
in drie weken tijd zoveel jongeren zich hebben laten zien en horen, dat
Lagendijk, Intomart en InterView samen tot aan de eeuwwisseling bezig
zouden zijn om alle uitspraken te rubriceren. Voor Joffrin zijn de '68-ers de
ouders van de kinderen van '86. En dat niet alleen in feitelijke, maar vooral in
morele en culturele zin . De decemberlente is de erfenis van een vorige generatie.
'Nee, niet als in '68!', roept Isabelle Thomas uit, die in de eerste decemberweken de oude rol van Dany Cohn-Bendit vervult. 'Waarom niet?' vraagt de
verslaggever aan de studentenwoordvoerdster. 'Zij hadden toen geen verstand
van vechten. En ze hebben verloren. Neen, wij willen winnen. Luister goed, er
was best iets goeds in '68. Ze hebben ons laten zien wat we niet moeten doen.
We hoeven alleen het omgekeerde te doen van '68 en we zullen ons niet
vergissen.' Luc Ferry en Alain Renaut tekenen de uitspraak op in hun boek 68
- 86. Itinéraires de l'individu (Gallimard 1987, 15). De generatie van nu lijkt
alleen maar de breuk met die van toen te willen bevestigen. 'We willen geen
politiek! Geen politiek!' was een veelgehoorde kreet van studenten in december. In de jaren zestig wilde men niets anders. Toch verdedigen ook deze
auteurs de stelling dat de jaren tachtig niet het echèc, maar de verborgen
waarheid van de jaren zestig openbaren. Geen breuk, maar continuïteit, geen
verval of verraad, maar 'succes' (al onthouden zij zich van een moreel oordeel).
Joffrin laat zien dat de revolte (als politiek jongeren-verzet) een lange
aanl?op heeft ~ehad, die tot uitbarsting is gekomen onder het repressieve
bewmd van Chirac. Maar als cultuurbeweging bracht de massa-manifestatie
van dece~ber de moraal (zie de ondertitel van z'n boek) van een hele generatie
aan het hcht waarvan Joffrin het op zich neemt het verhaal te vertellen . Het
verhaal van de disco-generatie, 'gezellig thuis' en af en toe een popconcert de
generati~ van carrière maken en slagen, de generatie van mode en media,
sympathiek, maar apathisch, gericht op zichzelf en de-rest-zal-me-een zorg
wezen. Kortom, de yuppie-generatie. Maar, constateert Joffrin het is opvallend. dat de naam van Bernard T apie,
· d e won d er boy mt
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. . ,
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'Het Tapie princ ipe, d~t is:. Ik ~la je op je bek en laat
je zien dat ik de sterkste
ben., Van de veram en~am s_en_ng van het onde rwijs
en de invoe ring van het
marktprincipe op d~ um:_ers1te1t (da_a~ kwam de w et-De
vaqu et in feite op neer)
moet deze gener atie bh3k baar wem1 g hebb en . Al blijft
Tapie , parad oxaal
genoeg, de p_opulairste man onde r de jonge gene~_atie en
heeft men op zich niets
tegen selectie; dan nog moet de zaken man z13n popu
larite it delen met de
popzanger Rena ud (een scher pe mond maar een groot
chari tatief hart) en wil
men slechts van select ie achte raf w eten, en niet bij voorb
aat op de drem pel van
de studie. In princ ipe - en daarv oor ging m en de straa
t op _ mag niem and
worden uitgesloten.
De gener atie die enkel nog 'ik' leek te wille n zegge n , spree
kt dus ook als het
moet van 'wij' . Dece mber 1986 bewe es dat, aldus Joffri
n, zoals ook de antiracisme bewe ging van Harle m Desir (van die media -gevo
elige badge s m et het
handj e 'Touc he pas mon pote' ) dat in de afgelo pen twee
jaar bewees. Maar
Joffrin wil niet alleen aan de Frans e jonge ren een mora
al voorbehoud en; de
sterkste invlo eden die het hart van de gener atie van nu
hebbe n doen klopp en,
werken in heel de weste rse cultu ur.
De jongeren die nu demo nstre erden (15-22 jaar) zijn
de kinde ren die bij
miljarden tegelijk de film van Steve n Spiel berg E. T
. hebbe n gezie n. Een
·perfect anti-r acism e scena rio' , aldus Joffri n over deze
film waar in kinderen
het voor een buite naard se vreem delin g opnem en. Van
dezelfde regisseur is ook
de serie STARWARS (de film was er voor Reagan's SDI-p
lan) door de jeugd
van nu inged ronke n: een manic heïsti sch verha al over
de antra cietkl eurige
Darth Vade r, het mons ter waar tegen de witte held Luke
Skyw alker in het
geweer komt . De mora al van Spiel berg is in al haar simpl
isme ('Mijn ment ale
ontwikkeling is gesto pt toen ik negen tien was' , zo verkl
aart hij zijn succes) de
moraal van deze gener atie gewo rden. Naïef , zeker . De
omsla g van Joffri n's
boek toont een punk- meisj e oog in oog met een CRS- er
(de Franse ME) . Open ,
kwetsbaar en nietsv ermo edend e onsch uld tegen over een
gehel mde geweldenaar. Het boek van Cohn Bend it toont een zelfde foto,
van twint ig jaar terug .
Maar achte r de guitige gliml ach van Bend it schui lt een
harde actievoerde r. 'Ik
lust je rauw' tegen over 'Je gaat me toch niet pijn doen?
' - zo lijkt het . Maar
waren de '68-ers doorg aans niet mind er naïef? Mak is
de eerste om het toe te
geven: 'Ik denk dat d e gener atie waar toe ik zelf behoo r
( .. . ) enige tijd in een
roes geleefd heeft , een lichte hoogmoed sw aanzi n. Het
ging allem aal iets te
gemakkelijk , het 'omve rhale n van geves tigde struc turen
' zoals dat toen heette .
Velen van ons stoott en iets te snel door , moes ten beslissen
over zaken waar ze
net te weinig versta nd van hadd en kregen iets meer m acht
dan ze wijs waren .
Zelfs het kwaa d kwam niet uit he~ bloed van de mens
voort , zo dacht en we,
maar enkel uit een aanta l fouten in de social e orden
ing. Het kwaa d was
uiteind elijk ook een 'prob leem' dat opgelost kon word
en' (The Amsterdam
Dream ' 85) • M'1ssch1·en weten
·
de
tacht
· d er gera ff·1igers
alleen
m
aar
wat mm
neerd hun .. . .
.. .
na1v1te1t te verb ergen.
211 zijn de
gener atie van Bob Geldo f de punker-po pster, die ooit
B0 omto
met zijn
' met porno beelden en ' h k ·
wn Rats optra d vóór een scher m
ac ter o01en
met ratten , die tijdens de hoogt epun ten van het optre
den met rauw e lever
gevoerd werden. Deze lfde Geldo f is nu de moto r achte r Band
Aid (muzi kante n
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voor de D~rde Wereld, met op 14 juli _1_985 een_miljardenkoppig t.v.-publiek)
en de tophit W e are the world: een mil1oenenf1lantroop, door koningin Elisabeth geridderd. Net als ooit de Beatles, inderdaad, maar om heel wat
altruïstischer redenen. Naïef, zeker: geen politiek, klinkt het ook hier, zelfs niet
daar waar honger (zoals in Ethiopië) een politiek wapen is. Maar zeggen deze
jongeren die in Geldof hun oudere broer herkennen minder 'wij' dan hun
ouders die in '68 Chili en Vietnam op hun spandoeken hadden staan (maar ook
gewoon: 'Praat eens tegen uw buren')?
De generatie van Prince en Madonna droomt niet minder dan die van de
Beatles en de Stones; zij droomt met een betere techniek, is tot de nek toe
ondergedompeld in een mediatieke samenleving , waar men in de jaren zestig
nog maar in begon te pootjebaden . Maar beide generaties zijn principieel
media-minded, communicer en in songteksten, spelen met tekens en symbolen.
Zij spreken beide de taal van de informatiem aatschappij, waar niet meer het
argument maar de performance , niet meer de retoriek maar het rythme beslist.
Een taal die de tachtigers vloeiend spreken, maar die de zestigers nog moesten
leren spellen. Meerdere december-an a,lysten wijzen erop hoe de studentenbeweging de media bespeelde, professioneel manoeuvree rde met computers en
communicatienetwerken opzette. Na elke manifestatie was er een popconcert
gepland. De straat, zo schreef iemand, is voor deze jongeren eerder een 'espace
publicitaire' dan een 'espace public'.
Maar waar blijft nu het politiek bewustzijn waarop de generatie van '68 zich zo
op liet voorstaan en dat zo pijnlijk afwezig lijkt te zijn bij die van nu? Ook
daarin is Mak eerlijk: het dogmatisch marxisme dat de scène van toen beheerste
stond niet haaks op de romantiek van de jeugdrevolte van de jaren zestig, maar
vormde er de wat onhandige uitdrukking van. 'Het gaf, kortom, de jongere
generatie eindelijk een kader waarbinnen ze zelf groots en meeslepend konden
leven' (The Amsterdam Dream, 85). Ook Joffrin onderscheid t de twee takken
aan de mei-boom , de culturele en de politieke, als het ware gezicht en als het
masker van de roerige jaren zestig. Het politieke gelaat dat de beweging van
toen kenmerkte was 'geleerd, agressief, arrogant soms, activistisch, moedig
maar intolerant, intelligent maar niet realistisch'; en na vijftien jaar vergaderen in rokerige zaaltjes, duizenden handafgedra aide stencils, kilometers
manifestaties en eindeloze nachten koortsachtige lectuur ontdekte men dat de
l9e-eeuwse theorie van de industriële samenleving, door Marx en Engels
gea~alyseerd , niet klopte op de werkelijkheid van een post-industriële informatie-maatschappij. De culturele tak van de meiboom , nog steeds volgens
rd
Joff~in, is echter wel tot bloei gekomen: met de taal van een oude wereld we_
de meuwe gebaard. In dat opzicht hebben de naïeviteiten de inconsequent ies
en de onverantwoo rdelijkheden van de feministen in ext~emis, de utopische
ecologen, de subcultuur van de underground en de zwevende flowerpower de
·d " hun
st TIJ"d gewonnen : de happening heeft de revolutie overtroefd. 'Hun 1 eeen, .
gevoelens, hun waarden hebben langzamerh and de westerse samenleving
doo rd rongen, het leven en het denken getransformeerd' (Un coup de jeune,
109) · ~ n weer kreeg Raymond Aron dus gelijk, toen hij na drie maanden lang
de mei-evenem enten en hun gevolgen te hebben aangezien zijn boek erover de
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able ' mee gaf: het betr of ind erd aad ,een quas1.nel 'La Rév olut ion intrldouv
d' ( ,
d
d
•
I
an_ gevoer Memoires, 672) .
revolut1e, eer er g~p ee
r wild en heb ben en van het spe ltO t de (gewapende)
ZiJ' die dat maa r met dwaa
h
k
·
et - zoals V alerio Morucci _ te 1aat · Ook d eze
aanval overgmgen, ont ed ten d'
t· k ·
.
'
. d
ig: 'Er was 00k een d 1men
s1e
terrorist is een km van . ekme 1a 1e e Jaren zest
" d
je te verbergen , d e v11a
n te
van avo ntuu r, dmee r 1hu d 1e , eenksoor t spel : hoe
h
C
,
d
·
wo
te
rkt
eme
opg
der
zon
n
r en. o nelimineren, m e nae t weg te ome
. d at nu
olgens·• 'H oe 1s
k met h em heef t, vraa
, gt verv
Bendit ' die. een gespre
r erns t? . Morucci antwoordt·. 'Als een
spel naa
k l .
gegaan, die ove rgan. g van
. In het begin had den w
logische co~ equ entl e, maa r oo as m de film
aanse film. Alles beleefde::n
mythische rela tie met de film, voo ral de Amerik
niet echt, de film eindigde:
in termen van filmische fictie. De men sen stierven
wer d steeds gewelddadiger,
maar alles begon wee r ove rnie uw. ( . . . ) Het spel
spat te plotsklaps uit elkaar . . . '
en dat wat we eerst als een met afoo r beleefden,
io Morucci was lid van de
(Nous l'avons tant aim ée, la révolution, 156) . V aler
rd op Aldo Moro.
Rode Brigade en zit leve nsla ng uit wegens moo
en geloven in de breuk, heeft
Alleen wie tot het grim mig e eind e toe wild e blijv
t dan ook geen deel meer aan
hem ook daad wer keli jk voltrokken; maa r hij heef
n zestig, zij het schoksgewijs,
de cult uur van de jare n tach tig, waa rtoe de jare
k: een stelling die ons voor
het pad heb ben geëffend. Con tinu ïteit en geen breu
e tijd bew aard . Is er dan een
het oude man nen -hei mw ee naa r de goeie ouw
twin tig, dert ig jaar overbruggemeenschappelijke noe mer te vind en die deze
y sam en: we herkennen er
gen kan? Ja, antw oord en Joff rin, Ren aut en Ferr
individualisme, zoals zich
twee ontwikkelingsfasen in teru g van het mod erne
oorlog verder heeft kunnen
dat in de dem ocra tisc he rech tssta ten van na de
voor ons, aldus Joffrin (Un
ontwikkelen. Daa rin heb ben we een 'clé de lect ure'
enis van de laatste dertig jaar
coup de ;eune, l 02), die ons de cult urel e geschied
proces van individualisering,
doet begrijpen. Zij is te vind en in het doo rgaa nde
ctur en en en van rechts met
dat zich ondanks de preo ccu pati e van links met stru
hiedenis van het westen is de
systemen heeft doorgezet; nog nooit in de gesc
an.
vrijheid van keuze aan zoveel indi vidu en toegesta
Serge July (in 1968 één van
De hoo fdre dact eur van het dag blad Libération,
che groepering, die in 1973
de.oprichters van Prol etar isch Links, een maoïstis
eraal dagblad - oprichtte)
ook Libération - nu een respectabel linkslib
in het verlengde va~ andere
beschouwt de bew egin g van dec emb er dan ook
voor de radiozend er
tig:
tach
n
jare
deze
in
uur
cult
eren
jong
van
manifestaties
been (zoals in Nederland voor
NRJ k)Vamen hon derd duiz end en jong eren op de
g SOS-racisme , waa rvan de
Veronica) , maa r ook voor de anti -rac ism e bewegin
che pas á mon · · · ,) en voor de
slogan niet libe rale r gekozen kon wor den (: 'Tou • · lk b
cnng om
. de
" van de staa t ona fhan keli jke school. Het g1ng m e e ew_ee.·
v. flJe,
10st
favonete r~? a1?div.iduele keuz evri jhei d om te kun nen luis tere n naa r het
. nd t e h ebbe n ' of onderw11s naar
.. tot vne
b
hon , een F rans man of een AlgenJn
anifestatie va~_decem er
eigen voorkeur te kun nen volgen. De anti-selectiem
niem and mag biJ voo rba; t
ontstond dan ook in naa m van dit liberalisme:
viduele keuze om aan,Dee
ak)
Worden uitgesloten van het mak en van zi1'n indi
· ··
d
· ersiteit te gaa n stud eren (wa t hij of zij er late r mee oet IS ZIJD za ·
univ
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ing had niets meer te maken met de sociale
b
.
zij ging volledig op in de slogan van
edwemgineerden,
de
basisrefere?tI~ van
Il V:
. .. die m 1968 nog o
utopieen.. 'd- Gelïkheid- Broederschap' (La nouve e ague, 3) . July Wijst
Jteen nadat de doelstelling van de studenten-revolte was
1789: Vn1hei d
er d~n ook ?P aktk~ge van het wetsontwerp van Devaquet) de beweging werd
bereikt (de mtre m
'ale was er middel tot het d oeI, d e b roed ersch ap stond in
.. .
opgedoekt: het soci
dienst van de individuele vn1he1d.
Nu kan 1986 niet zomaar naadloos op 1789 gele~d w?rd~~ - Er is in de
gehet .democratisch md1v1dualisme
.
tussentIJ"d nogal het een en ander met
Alle hier genoemde analytici van de 1ongerenbewegmg verwijzen dan
beurd ·
. sur t'·individuaook naar de studie van Gilles Lipovetsky, L'E re du vt'de. E ssais
lisme contemporain (Gallimard, 1983), de Franse pendant van Christopher
Lasch' Amerikaanse studie over de narcistische cultuur - maar hoeveel fijnzinniger en diepgravender. Apathie, onverschilligheid, verleiden in plaats van
overtuigen, generaliseren zonder bewijs maar met humor: trefwoorden voor
het narcistische, postmoderne individu dat Lipovetsky in een boek vastlegde,
maar dat Joffrin zegt gezien te hebben in de straten van Parijs, afgelopen
december. 'Zelden vinden analyses van theoretici zo snel een schitterende
illustratie in de sociale werkelijkheid. Het postmoderne kind bestaat: we
hebben het ontmoet op de place du Chätelet' (Un coup de jeune, 45) . De
narcistische nachtmerrie die Christopher Lasch voor ons beschreef is de keerzijde van de individualistische medaille, nu het liberalisme niet meer door de
religie gesteund, in een hechte sociale moraal verankerd of door een ideologie
gelegitimeerd wordt, maar aan het grillige spel van macht en lust is overgelaten. De maatschappelijke consensus die de keuzevrijheid voor het individu
moet ?.aranderen, wor?t ~oor hetzelfde individu bedreigd: op haar hoogtepunt hJkt de democratie zichzelf te willen opheffen.
In het licht van 1789 gezien komen 1968 en 1986 dicht bij elkaar te liggen. Dat

de yippie Jerry Rubin van toen de yuppie ('Zij zijn Young, Urban en Professional. Jong omdat ze gezond blijven, urbaan omdat ze zich in de grote steden
gevestigd hebben en de belangrijke posten bezetten, professioneel omdat ze
actief zijn en competent. 'Y', 'U', 'P', de Yuppies!') van nu is, dat de provo Rob
Stolk nu op burgerlijke wijze zijn drukwinkeltje in Amsterdam runt - het
hoeft Cohn-Bendit, die dit alles ontdekt als hij zijn oude revolutiemakkers weer
opzoekt (Nous l'avons tant aimée, la révolution, resp. 36, 57v.), niet te bevreemden. Al sprak hij in de jaren zestig zelf nog ideologiserend over
autonomie en zelfbestuur, hij bedoelde er ook toen al mee - en dit zijn zijn
rd
woo en uit de tijd van '68 -, dat het hem ging om 'het scheppen van
d' · I
E d •
autonom · d' 'd
e m IVI uen. n aarm verschillen we dan totaal van de tra itwne e
theorie' (gecit. in 68 - 86. Jtinéraires de /'individu , 59) · De
~:vo~ution~ire
th
~ppie-e iek met haar subculturele 'Leef nu• -benadering en de krakersbewen
.
d
ging met haar ker
ee
stenen
van
werpen
het
(waarmee
autonomie,
,gerechtvaardigde nwoor
_
,
.
. d' .
u·r
1
na
meer
met
men
wordt
woede
1v1duele
m
van
mg
,
k
'
mens , maar enkel d
mensen
waarin
maar
handelt
zichzelf
voor
en
kun nen afh aken omdoor
0
2
'
k
t
a -,lf zo te
het kra kersweekblad Bl
• Mak op uit het kerstnummer(!) 198 · van
, ent
actie-voeren nu eenmaal roofbouw plegen IS op
uJ , -
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. zelf op je lijf en op je gevoel' (The Amsterdam Dream 29)) _ .. k
Je ·en' toch een d "d 1··k
, • d" ZIJ
zo
m e IJ e gemeensc h appelijke noemer· het
.d ennen
.
geZl
d
.
m 1v1 ua1isme als
grondwaar e.
. . .
Er zit weliswaar een rad1cahsermgsproces in alle richtingen van ongeveer
dertigJ·aar tussen, d at een bont ,b eeld
d van de Nederlandse J·eugd op1evert, door
een Lifestyle-on_d erzoek J. eugd 87 , at het onderzoeksbureau InterView op
5
februari jl. publiceerde,, m kaart gebracht. Maar was is nu precies h t
,.
e wezenlijke verschi1 tussen d e autonome Jongeren, die het onderzoek onderscheidt
(30 procent van de ondervraagden volgens de NRC van 6/2. Zij maken zelf uit
wat ze doen en laten, ze leven impulsief, staan niet stil bij verleden of toekomst
en hebben meestal geen vaste verkering. Zij zijn voor verruiming van de
seksuele normen) , de junior-yuppies (15 procent: consumptief en carrièregericht en voor verruiming van de seksuele normen) en de 'ik-gerichte' 10
procent, die voor het meemaken van 'nieuwe dingen' is, en - meer dan
gemiddeld - voor de verruiming van de seksuele moraal? Dat daarenboven 39
procent van de Nederlandse jongeren tussen 12 en 24 jaar uit 'burgerlijke types'
bestaat, die trouwen willen, kinderen krijgen en gelukkig worden in het gezin
maakt de waaier aan normen misschien nog breder, maar verandert niets aan
het scharnierpunt waar zij alle om draaien: het individualisme als gemeenschappelijk gedeelde waarde, met een 'wij' dan wel een enkel 'ik' gerealiseerd.
Hedonistisch dan wel utilistisch ontplooid, experimenteel dan wel traditioneel
gevuld.

~

In hetzelfde VU-Magazine van februari bespreekt Hanne Obbink onder de
titel 'Ik maak zelf wel uit wat ik geloof het onderzoek naar godsdienstige
veranderingen bij studenten aan de Vrije Universiteit van prof. dr. G. Dekker
en drs. H. Stoffels (Geloven van huis uit? Kampen 1987). Een opschrift dat na
het voorgaande nauwelijks zal verrassen. Dekker: 'Velen zijn op zoek naar een
eigen individuele manier van geloven. Ze bouwen een eigen levensbeschouwing op met elementen uit allerlei godsdienstige en filosofische tradities die
officieel tegenstrijdig heten te zijn .' Stoffels: 'Het zijn allemaal flarden. ( . .. )
Er is geen enkel patroon meer te ontdekken.' Een student drukt het zo uit: 'Alles
is op zijn tijd aansprekelijk: zen-boeddhisme, innerweltliche Askese, monnikendom, leven als God in Frankrijk en meer' (VU-Magazine, pag. 10).
Misschien is er toch een patroon in te ontdekken: dat van de democratische
individualist - nee niet die van 1789, maar de postmoderne, die van '68 en '86.
~oor wie niet meer het argumentatieve geldt, maar het performatieve, dat
wat aanspreekt' . Voor wie een universele consensus een te hoog en ver woo rd
is, en die het dus liever houdt op tijdelijke fascinaties en voorlopige relaties.
Voor wie niet meer de ratio van het woord maar de overtuigingskracht van het
beeld, de muzikale associatie beslissend i;. En voor wie dus alles 'op zijn tijd'
aans~reekbaar is . Het religieuze syncretisme dat een vleugje Baghwan en een
~nufJe Nietzsche mengt met één deel Calvijn en twee delen water, -~n h~~
ulturele eclecticisme waarbij men naar reggae luistert, naar westerns kiJkt, b~~
~-cDonalds eet en zich op z'n Parijs' parfumeert, kennen eenzelfde patroon: ZIJ
:in de_'coherente' uitdrukking van een samenleving die _g~n gro~e, overkoepende ideologieën meer kent, behalve die van het individu en dat wat hem

lll

aanspreekt •. In het dOor media bemiddelde maatschappelijke communicatie•t
spel IS• me
meer overeenstemming het doel (zoals h et voor de mo dern. .
·
h
· d'1v1'du ali'st nog gold die rati ona lite
democrahsc e m
it verston d a ls um•versah.,
'al
)
ma
ar de shock van het nieuwe, het
seerbare d1 oog ,
onbekende , het
.
destabiliserende. En dat zowel in de
.
media als m de wet ens cha p (Ilya. Png
ogine). 'De consensus is een ach terh aald
e waa rde gew ord en, en verdach~ ,
aldu
s
Jean-François Lyotard in zijn stud
ie over de pos tmo der ne samenlevi
ng (La
condition postmoderne, Minuit 197
9, 106). ,
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Hoe nu dit alles te waarderen? Alleree
rst: dat jon ger en ver and ere n, beteke
nt
nog niet dat ze slechter worden. De
mismoedigheid van Ge rt J. Peelen
kan ik
niet delen: het 'verval' tussen de jare
n zestig en de jare n tac htig is nie t zo
groot
dat er van een omslag kan wo rde n ges
proken, of een echèc, laa t staa n van
een
verraad. En terwijl Geert Mak zijn
boek ein dig t me t vec hte nde punker
s
en
skinheads in Paradiso (' . . . als op bev
el beginnen hon der den jongens plo
tseling
als gekken te vechten. Ze gooien elk
aar door de zaa l, sto mp en, kla uw
en als
jonge honden' (The Am ster dam Dre
am , 129)), heb ik ze in dec em ber
op de
place de la Concorde zien dansen. Ma
ar moet ik nu me t Lau ren t Joffrin
gelijk
lyrisch worden over deze 'eerste mas
sabeweging van de pos tmo der ne
ma atschappij'? Ik aarzel; 'k ben noch van
'68, noch van '86 , ma ar een beetje
van
allebei. En vragen heb ik te over, zov
eel dat het bea ntw oor den erv an de
per
ken
van een kroniek verre te buiten gaa
t.
Zaagt, maatschappelijk gesproken ,
het ext rem e ind ivid ual ism e de tak
niet
door waa r het zelf op zit: de dem ocr
atie ver staa n als ma atsc hap pel ijke
con
sensus? \Vat gaa t er als cement van de
samenleving fun ger en als nie t me
er de
redelijke gezamenlijkheid ma ar de
me dia tiek e aan spr eke lijk hei d de
fundeert?
mo raa l
De postmoderne individualist ken
t een mo raa l. De gen era tie die zich
nu
~a~di~nt weet ook 'wi j' te zeggen, de
som ber hei d van de '68 -ers (die zelf
meer
ik zeiden dan ze voor lief is) ten spij
t. Da t viel in dec em ber in Par ijs te
zien , in
het groot en op stra at, ma ar dat reg
istreert ook Int erVie w in feb rua ri
bescheiden .in de huiskamer De Fra nse ·
·
Jongeren ma m'feste erd en voo r een
ver zekerd
pl~kJe ~p ?e universiteit. Ma ar wa t
bet eke nt wet ens cha ppe lijk e eth iek
aan de
~mdversttett vobor de poorten wa arv
an
dez
e
jon
ger
en
sto
nde
me co eg
n
te
drin
1
1
gen als er
·
·
eloofd? Ofe an k"en n~e
t ~ee r m arg um ent atie (ook nie
t
de
mo rele) 'wo rdt
g
op ZIJn mmst me en and erso orti ge?
En zal de kerk om de steed
t
van nu sch 'dt
t' d
s gro er wa r dend e kloof die haa r van
de genera tie
e1
e
em
pen
, haa r leer in st k'
ma at van het · d' 'd
b k
u
Jes
mo
ete
n
re
en,
gesneden op de
1v1 1e 1even? Wa t zeg t 't d't'
niet meer me t m
,
.
hu1·a ue
d
'
h
k
"
ra I Ie m It ver ban d nog , a 1s ZIJ
wo
'aanspreekt' (en daen aar, "an
d " rde n overge1eve rd , ma ar enk
el voorzover ZIJ"
worden? Het evangenl_nog tllJ e1IJk'
)? En zal de pre dik er per for me
r mo eten
Ie een s ogan? H t 1 f
het barthiaanse misver
stand hee f
e ge 00 een shock? De the olo og,
die net
preek zou ziJ'n en zucht d
t afg ezw ore n dat de the olo gie een
•
gel
eerde
t Pan
mentatie in zijn stud eer kaen me
.
h f nen b erg h et hch
t
van
de
red
elij
ke
arg
ume
toe gel at
op breken om zijn of haa r catr eet
h'
en - z al h IJ" o f ZIJ.. opm.euw mo ete
n
ec Isan ten te kun nen blij ven ber
eik en?
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atie is he t w aa rd om so lid
ar ise re nd te wo rd en om
lke
ge
ne
r
ar m d; elke genera E
. t he t om op z11
·· n bJ''d m or al'
1serend te w or d en toeges
tieverdien
proken _ zo ook
deze; d' gliJ'kt m e da ar
bi j ec ht er va n be la ng : da
Ee.n in n va n
t he t ge be ur t va nu it het be
nu
·vad er s' ve rd'1e
ge
sef
en
d'
dat 1ongere
ne
n, 1e tegenover de m ac
ld' g va n eertI..Jds en ke
ht
va
n de
l ha ar on m ac ht nu we
. naler
1n va
te n te sig
ver be
· e ulk
en of die
de rs ch ap hi el d on la ng s
de he rv or m de pr ed ik an
(vo?r z . . Woord en Di
t J. Eschba' ch een
en
st)
te
m
id
de
n
va
n
de
lei
do
va
oi
ag he id va n va nd aa g de
in id
P . l"khe
·
va n vr oe ge r m
·11en h erste11
er
e
w1
Z"
11
en
duide
. 11 h ebben eerder ' grote
usters' no di g, als Ge ld of
en Sp ie lb er g, die zich no
broehrs ~n :uitleveren aa n
ch opsluiten in '68,
'86, m aa r vo lu it deel ui
noc . zic
t
wi
lle
n
m
aken va
geen cynici. D ro m er s, m
aa r m etdes kun d'1geeff'1c... t· W n" allebei.
Rea11sten,
ien
1e. 11s gewormaar niet on tg oo ch el d.
den,
Sceaux (Frankrijk) , m aa
rt 1987
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