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De Russische harden 

G E R U I M E TIJD VOOR D E  algehele 'macdonaldisering' van Rusland - mac-

donaldizatsia is inmiddels een geaccepteerd Russisch woord, ook al roept 

het fenomeen zelf veel tegenstand op - bestond er een andere, opmerkelij-

ke en heel wat interessantere parallel tussen 'onze' westerse, Amerikaanse 

cultuur en die van de toenmalige Sovjetunie. Ik bedoel het protestlied van 

de jaren zestig. In dezelfde tijd dat in het Westen Bob Dylan en consorten 

triomfen vierden (in Nederland hadden we, wat gematigder en wat min

der beroemd, Boudewijn de Groot) was er ook in Rusland een groep bui-

tengewoon populaire dichter/zangers, die met hun teksten gericht tegen 

de staat, tegen de oorlog en tegen het hele officiele leven, een alternatieve 

cultuur verwoordden en mede vorm gaven. A l waren de omstandigheden 

in Rusland toen totaal anders dan die in het Westen, de ongrijpbare tijd-

geest zorgde daar voor hetzelfde verschijnsel: liedjeszangers die de officiele 

cultuur aanvielen. Protest en verzet waren in de mode (de Vietnam-de-

monstraties trokken, ook in Nederland, tienduizenden tegenstanders van 

de oorlog - voor Tsjetsjenie is er bij mijn weten hier nog niemand de 

straat opgegaan), en net als bij ons leefde in Rusland sterk het idee dat de 

oudere generaties plaats moesten maken voor de jongere, dat de verstar-

ring doorbroken moest worden en dat de tijd was aangebroken voor nieu

we opvattingen en nieuwe waarden. 

In Rusland hingen de nieuwe ideeen nauw samen met de politieke situ

atie waarin het land verkeerde. Stalin was in 1953 overleden en Chroesj-

tsjov had drie jaar later diens politiek, in het bijzonder de terreur jegens 

intellectuelen en vermeende opposanten, zeer scherp veroordeeld. Hon-

derdduizenden werden vervolgens gerehabiliteerd en kwamen terug uit de 

kampen. De destalinisering leidde tot de zogenaamde 'dooi'periode in de 

Russische naoorlogse cultuur, waarin aanvankelijk vooral de dichters de 

toon aangaven. Jevtoesjenko, Voznesenski en anderen waren zo populair 

dat ze optraden in stadions, voor een gehoor van vele tienduizenden. Het 

had een bijzondere bekoring voor het publiek de nieuwe geest van de tijd 

massaal te beleven. 

De nieuwe dichters traden op in het openbaar. Dat betekende dat alles 


