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Woodstock – hoogtepunt van de hippie-tegencultuur van de jaren zestig. Vaak wordt deze 
als wereldvreemd beschouwd, maar in de liederen klonk de realiteit van de samenleving: 
geweld, raciale tegenstellingen, de oorlog in Vietnam. Én het verlangen naar nieuwe vormen 
van gemeenschap. Vanuit ditzelfde verlangen ontstonden de Ark-gemeenschappen. 

Van 16 tot 18 augustus 1969 vond bij Bethel in de Amerikaanse staat New York een 
popfestival plaats dat was aangekondigd als drie dagen van vrede en muziek: Three Days of
Peace and Music. Het zou als ‘Woodstock’ legendarisch worden. Het festival liep met zijn 
400.000 bezoekers in allerlei opzichten volkomen uit de hand. Toch ging het de geschiedenis
in als hoogtepunt van de hippie-tegencultuur van de jaren zestig. Het vijftigjarige jubileum is 
dit weekend op tal van manieren herdacht. 

Terwijl ik zat te kijken naar een televisiedocumentaire over het festival, viel mij vooral de 
toon op van wanhoop en hunkering die er in de muziek zat. De hippiecultuur wordt vaak als 
naïef weggezet, maar in de optredens was de buitenwereld volop aanwezig. Die 
buitenwereld was er in de Verenigde Staten op dat moment een van geweld, raciale 
tegenstellingen – ruim een jaar eerder was Martin Luther King vermoord – en een oorlog in 
Vietnam waarin steeds meer jonge Amerikanen het leven lieten. Vooral het optreden van 
Janis Joplin maakte opnieuw indruk. In het nummer ‘Ball and Chain’, geschreven en in 1968 
voor het eerst opgenomen door de blueszangeres Willie Mae – ‘Big Mama’ – Thornton 
(1926-1984), drukt zij op onnavolgbare wijze uit hoezeer zij is vastgeketend: Something 
grabbed a hold of me | Feel to me, oh, like a ball and chain. Zij schreeuwt een diep verlangen
uit naar een liefde die zou verlossen, maar deze liefde en dit verlangen worden zelf een 
gevangenschap. Ruim een jaar na haar optreden in Woodstock zou Joplin sterven ten 
gevolge van een overdosis. 

Tussen de muziekfragmenten door las ik stukjes uit een boek van Jean Vanier (1926-
2019). Gestimuleerd door de dominicaan Thomas Philippe (1905-1993) stichtte Vanier de 
zogenoemde l’Arche-gemeenschappen. In dit boek plaats hij het ontstaan ervan in het kader 
van het verlangen naar nieuwe vormen van gemeenschap dat in de jaren zestig van de 
vorige eeuw opkwam. De stap om met mensen met een verstandelijk beperking in 
vriendschap een gezamenlijk huishouden te vormen, was voor Vanier echter allereerst een 
antwoord. ‘Wil jij mijn vriend zijn’, was Vanier gevraagd toen hij, net benoemd tot 
filosofiedocent aan de universiteit van Toronto in Canada, in Frankrijk op bezoek was in een 
inrichting voor verstandelijk gehandicapten. Hij verstond het als roeping. In 1964 ging hij 
samenwonen met Raphael en Philippe en liet hij zich leiden door hun verlangens en 
mogelijkheden. Het bleek voor hemzelf zeer bevrijdend. Anderen werden erdoor 
aangestoken en zo ontstonden de Ark-gemeenschappen waarvan er inmiddels wereldwijd 
ruim 150 zijn. 

Opmerkelijk is dat l’Arche niet ontstaan is vanuit een plan. Er was een uitnodiging en er 
bleken mensen te zijn die deze verstonden. Zo groeide wat binnen de Rooms-Katholieke 
Kerk ontstond over kerkelijke en religieuze, nationale en culturele grenzen heen. Niet dankzij
beleid, maar – zo gelooft Vanier – op de adem van de Geest. Het is een troostende gedachte
nu we aan het begin staan van een nieuw seizoen. En een wens: dat we ons laten 
uitnodigen!  
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