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Interview Piet de Rooy schreef een boek over de jaren zestig

De mythe van een stad waar

→ 19 maart 1966: een politieman wordt achtervolgd over een Amsterdamse gracht nadat hij heeft geprobeerd zijn pet terug te krijgen die door de menigte provo’s is afgepakt. FOTO SPAARNESTAD/HH

De Maagdenhuisbezetting, de rookbom
bij het huwelijk van Beatrix en Claus en
de Telegraafrellen. Amsterdam was in
de jaren zestig voor even het magische
en revolutionaire centrum. In zijn boek
Alles! En wel nu! ontkracht historicus
Piet de Rooy de mythes.

Peter de Brock
AMSTERDAM

S

tuderende in Utrecht
groeide bij Piet de Rooy het
verlangen ‘het leven wat
spannender en de studie
wat indringender te maken’, dus verhuisde hij in
1966 naar Amsterdam. In
‘de hoofdstad van de culturele revolutie’ aanschouwde hij op het Spui de happenings van antirookmagiër Robert Jasper
Grootveld. En hij werd in het Concertgebouw
overrompeld door Frank Zappa en The Mothers
of Invention. Terwijl De Rooy de politiearchieven doorspitte over het Palingoproer van 1886
kwamen buiten op straat jongeren in opstand,
bestormden bouwvakkers het Telegraafgebouw
en bezetten medestudenten het Maagdenhuis.
Op een algemene vergadering in het Historisch
Seminarium op de Herengracht vernamen staf
en studenten via een krakend radiootje de in het
bezette Maagdenhuis opgestelde eisen, live
overgebracht via Radio De Vrije Maagd.
Het is een van de smakelijke anekdotes in zijn
boek Alles! En wel nu! Een geschiedenis van de
jaren zestig. Het is een nieuwe lezing van een
woelig tijdperk. De Rooy, waarschuwend:
“Maar mijn boek drijft in hoofdzaak niet op
herinneringen, laat staan nostalgie.”

Was u zich er destijds als student van bewust
dat u onderdeel was van de geschiedenis die
geschreven werd?
“Dat soort bewustzijn had ik op die leeftijd nog
niet. Ik had wel het idee dat het spannende
tijden waren, dat er iets nieuws aan het gebeuren was. Niet dat ik daar actief onderdeel van
uitmaakte.”
In uw boek stelt u dat ons collectieve beeld
van de jaren zestig is gekleurd door een gelegenheidscoalitie van rebelse jongeren en zelfbewuste journalisten.
“Provo wist met groot succes de media te bespelen. De aandacht die de rebellen kregen, stijfde
hen in hun zelfoverschatting. Omgekeerd
kwam alle opschudding als geroepen voor aanstormende journalisten, op zoek naar meer
autonomie en een eigen geluid. De jongens van
provo konden nog geen steen optillen of het
stond in de krant. Het beeld van Amsterdam
als magisch centrum dat zich in ons collectief
bewustzijn heeft genesteld, is in het decennium zelf ontworpen.”
Maar er zijn toch echte, fundamentele veranderingen doorgevoerd?
“De aandacht ging vooral uit naar de acties van
de rebelse jeugd. Waardoor achteraf het zicht
werd belemmerd op grotere en belangrijkere
maatschappelijke ontwikkelingen, die ook
langer doorwerkten. Zoals de polarisatie van

