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Primeur 1968

Bypassoperatie in OLVG

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1924

Een preek met grote gevolgen

In het Onze Lieve Vrouwe Gast-
huis (OLVG) in Amsterdam-
Oost verricht chirurg Ton Grün-
deman in maart 1968 bij een

27-jarige man de eerste bypass -
hartoperatie. Een medische primeur
voor Nederland, die lang onder -
belicht is gebleven. Vooral omdat
Gründeman er niet over heeft gepu-
bliceerd. De patiënt kampte met een
aangeboren hartafwijking, niet met
een dichtgeslibde of vernauwde
kransslagader. Dat er in het OLVG
complexe hartoperaties konden wor-
den verricht, was mede te danken
aan de schenking van de katholieke

familie Brenninkmeijer, eigenaar van
modeconcern C&A, van een Ameri-
kaanse hart-longmachine aan het
katholieke ziekenhuis. 
Als in 1970 blijkt dat Nederlandse

ziekenhuizen de vraag naar bypass-
operaties van dichtgeslibde krans -
slag aders niet aankunnen, komt er
een luchtbrug naar Houston. De
Amsterdamse Annabelle Slingerland
doet onderzoek naar die luchtbrug en
is op zoek naar verhalen van patiën-
ten, verpleegkundigen, artsen en
andere betrokkenen. Belangstellen-
den kunnen mailen naar:
annabelle.s.slingerland@gmail.com.

‘Vanwaar komt dan zulke
verdorven aard des
menschen?’ Over
die vraag uit

de Heidelbergse catechis-
mus preekte dominee
J.G. Geelkerken zondag
23 maart 1924 in de
gereformeerde Schin-
kelkerk op de Amstel-
veenseweg. De preek
leidde tot een verwoede
ruzie in de Gereformeerde
Kerk van Amsterdam-Zuid,
over de vraag of de slang in het
paradijs letterlijk gesproken heeft of
niet. Volgens ouderling Marinus had

de dominee daarover twijfel geuit. 
De kerkenraad verklaarde de klacht

ongegrond. Maar op 11 maart
1926 werd Geelkerken
geschorst. Een week later
werd hij uit het ambt
gezet. Het leidde tot
een boedelscheiding
van de Gereformeerde
Kerk van Amsterdam-
Zuid, waarbij Geelker-
ken en zijn aanhangers

de Parkkerk kregen toe -
gewezen.

Amsterdam zit vol verborgen
schatten. We rijden, fietsen
of lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we

de stad? De stenen olifant van vorige
week is te vinden in het voorportaal
van boekhandel Scheltema aan het
Rokin. De boekhandel werd op 6 juni
1853 door Jacobus Hendrik Schelte-
ma geopend in de nabijgelegen
Beurssteeg. Winnaar is John Kleinen.
Welke plek met historie zoeken we
deze week? Inzendingen voor maan-
dag 12:00 uur naar:
zoekplaatje@parool.nl

‘Het beeld van Amsterdam als magisch centrum 
is in de jaren zestig zelf ontworpen’ 

Historicus Piet de Rooy 

de politiek, de ontkerkelijking en de explosie
van erotiek.”

U serveert ook het idee af van ‘the sixties’ als
een hermetisch afgesloten decennium.
“De tijdgeest houdt zich niet aan een overzich-
telijke chronologie. De ‘jaren zestig’ begonnen
niet precies op 1 januari 1960 en eindigden
evenmin stipt in 1970. Ik ben niet de eerste die
dat beweert. De Engelse historicus Arthur Mar-
wick koos in zijn standaardwerk The Sixties
voor de periode 1958-1974 als één geheel. Het
waren wel de jaren van enorme tempoversnel-
lingen, van veranderingen die al veel eerder
waren ingezet. Het eerste proefschrift over ont-
kerkelijking dateert van voor de oorlog.”

Maar de komst van de pil zorgde toch voor een
seksuele revolutie?
“Centrale kreet in de jaren zestig was dat
‘paring en baring’ werden losgekoppeld. Of
zoals Joke Smit zei: ‘De mensen worden
gescheiden van de konijnen.’ Maar het geboor-
tecijfer daalde al rond 1880 met een klap toen
mensen op grote schaal geboortebeperking
 gingen toepassen. De pil heeft waarschijnlijk
wel seks op jongere leeftijd gestimuleerd.” 

Waren die snel doorgevoerde vernieuwingen
deels te danken aan de tolerante houding van
de elite?
“De tolerante houding van de Nederlandse elite
was niet uniek. Arthur Marwick heeft in zijn
boek al aangetoond dat in tal van landen de
houding van het establishment redelijk afge-
wogen was. Zelfs als we aannemen dat de
Nederlandse elite redelijk reageerde, blijft 
hun rol onduidelijk. Hadden ze de hand in de
opborrelende opstandigheid, of kwamen ze de
opstandelingen tegemoet om erger te voor -
komen?”

En dus moesten de rebellen naarstig op zoek
naar echte tegenstanders?
“Prosper Ego, voorzitter van het Oud-Strijders
Legioen, en de Gorkumse burgemeester L.R.J.
van Rappard werden gekoesterd. Zij waren
opposanten die in de media fel ageerden tegen
de ‘infantiele pummels’ op het Spui. Provo
 vereerde Van Rappard in 1965 met een bezoek,
bekladde zijn stadhuis en riep hem uit tot
‘superprovo’.”

Wat heeft de erfenis van de jaren zestig ons
opgeleverd?
“Pim Fortuyn gaf in zijn Autobiografie van een
babyboomer al een interessante interpretatie
van de jaren zestig. Het ging volgens hem mis
toen de opstandige jongens en meisjes, na het
openbreken van het patriarchale gezag, zich als
de nieuwe regenten gingen gedragen. Ik denk
daar iets anders over. We hadden in de jaren
zestig de hoop dat de samenleving maakbaar
was, aangenamer zou worden. De flexibiliteit
en communicatieve vaardigheden die werden
bevorderd, bleken vooral van belang voor de
economie. Het klassieke proletariaat is omge-
zet in een leger van flexwerkers met onzekere
arbeidscontracten. Burgers zijn bovenal consu-
menten geworden. Dat het bedrijfsleven de
 grote winnaar is van de destijds ingezette revol-
te, is in zekere zin best tragisch.”

Piet de Rooy, Alles! En wel nu! Een geschiedenis 
van de jaren zestig, Wereldbibliotheek, 224 blz,
€20,00
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De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
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alles kon

‘De aandacht die de
rebellen van provo 
kregen, stijfde hen in 
hun zelfoverschatting’

Als historicus is Piet de Rooy
(1944) gespecialiseerd in de
eigentijdse geschiedenis van
Nederland. De onderwerpen
waarover hij heeft gepubliceerd,
zijn divers. Onder zijn redactie
verscheen ook een studie over 
de geschiedenis van de Amster-
damse politie. Bij zijn afscheids-
rede in 2009 als hoogleraar
Nederlandse geschiedenis aan 
de Universiteit van Amsterdam
vroeg hij zich af of Nederlanders
door de eeuwen wel zo tolerant
zijn geweest als wordt aan -
genomen.

Piet de Rooy


