
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De jaren zestig herinnerd: over gedeelde idealen uit een linkse periode

Thijssen, N.C.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
Thijssen, N. C. (2012). De jaren zestig herinnerd: over gedeelde idealen uit een linkse
periode. [, Universiteit van Amsterdam]. Vossiuspers - Amsterdam University Press.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-jaren-zestig-herinnerd-over-gedeelde-idealen-uit-een-linkse-periode(f849359e-a046-4db2-8902-6f4c007485ec).html


De jaren zestig herinnerd

Over gedeelde idealen 
uit een linkse periode

Noortje Thijssen

De erfenis van de jaren zestig speelt nog altijd een belangrijke rol in het publieke debat.
Maar hoe is deze periode opgeslagen in het collectieve geheugen? In dit proefschrift zijn
de herinneringen aan de jaren zestig geanalyseerd aan de hand van standpunten van 
opiniemakers. Daarvoor zijn honderden artikelen bestudeerd die van 1994 tot en met
2009 zijn verschenen in De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland, HP/De Tijd en Elsevier.
Dit onderzoek laat zien dat de waarden en idealen van de jaren zestig door de meerder-
heid worden omarmd, al beweren veel opiniemakers het tegendeel. De jaren zestig zijn
niet uitsluitend ‘links’ meer, de waarden van toen zijn de waarden van de meerderheid
geworden. En ook de stijlveranderingen die deze periode met zich meebracht zijn nu
gemeengoed. Eensgezind wordt er gepolariseerd. 

Noortje Thijssen (1983) is socioloog en werkzaam bij Bureau de Helling, Wetenschappe-
lijk Bureau GroenLinks.
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