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1 De actualiteit van de jaren zestig 

 
Tijdens de Algemene politieke beschouwingen van 2011 werden de jaren zestig 
onderwerp van debat. De aanleiding was een voorlichtingsspotje over condoom-
gebruik. SGP-voorman Kees van der Staaij had moeite met deze overheids-
campagne. Hij vroeg zich af of 'het niet goed [zou] zijn dat ook partijen zoals D66 
beseffen dat de jaren zestig afgelopen zijn, dat het niet alleen maar vrijheid 
blijheid kan zijn de hele dag door?'. Hij wendde zich tot premier Rutte met de 
vraag of hij 'een toezegging [wil] doen dat de jaren zestig nu echt voorbij zijn?' 
De premier bevestigde lachend: 'In strikt tijdasdenken; ja zeker'. De premier liet 
zich geen uitspraak ontlokken over het figuurlijke einde van dit decennium1

 De interruptie van Van der Staaij is veelzeggend voor de wijze waarop in 
het actuele debat betekenis wordt gegeven aan de jaren zestig. Op de eerste 
plaats laat de interruptie zien dat deze periode en haar erfenis op verschillende 
manieren worden geïnterpreteerd en beoordeeld. Van der Staaij associeert deze 
tijd met een doorgeschoten moraal van 'vrijheid blijheid'. Hij gaat ervan uit dat 
zijn oordeel anders is dan het oordeel van een partij als D66. Hij zegt impliciet 
dat de Democraten juist tevreden zijn met deze periode. Er zijn blijkbaar meer 
zienswijzen over de betekenis van de jaren zestig dan de opvatting van Van der 
Staaij. Op de tweede plaats maakt het fragment duidelijk dat wordt aangenomen 
dat dit decennium niet voorbij is. De SGP-leider veronderstelt een doorwerking 
van de jaren zestig in het heden. Ten slotte geeft de interruptie aan dat de jaren 
zestig in het actuele debat worden gepolitiseerd. Van der Staaij voert dit decen-
nium op om een politiek punt te maken ten aanzien van een overheidscampagne 
voor condoomgebruik. Bovendien polariseert hij de verschillende opvattingen 
over de jaren zestig. Hij markeert een ideologisch onderscheid tussen zijn partij 
en D66. 

.  

 Door in het heden betekenis te geven aan de invloed van de jaren zestig 
blijft deze periode actueel. Opiniemakers – politici, journalisten, wetenschappers 
– die in de media refereren aan dit decennium maken deze periode actueel. 
Door bepaalde onderdelen van het verleden te benadrukken en te waarderen, 
reconstrueren zij de geschiedenis van dit decennium. De omgang met het 
verleden geeft aan wat nu nog belangrijk wordt gevonden. Dit onderzoek is een 
zoektocht naar het collectieve geheugen van de jaren zestig. Het doel is om 
inzicht te krijgen in de wijze waarop opiniemakers betekenis geven aan deze 
periode. Het richt zich op: (i) de uiteenlopende interpretaties en beoordelingen 
van de jaren zestig, (ii) de veronderstelde doorwerking van dit decennium en (iii) 
de jaren zestig als onderdeel van politieke strijd. De probleemstelling is: hoe, 
waarom en waartoe worden de jaren zestig de afgelopen jaren herinnerd? Het 
onderzoek roept de vraag op of er één collectief geheugen bestaat? Er lijken 
namelijk veel en tegenstrijdige collectieve geheugens te bestaan over de jaren 
zestig. In het palet van herinneringen is het echter mogelijk om op zoek te gaan 
naar terugkerende patronen en ordeningen. 
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1.1 De jaren zestig in het actuele publieke debat 

 
De jaren zestig blijven boeien. Radio2, televisie3, kranten4, tijdschriften5, 
boeken6, debatplatforms7 en musea8

 Vergeleken met het aantal verwijzingen naar andere decennia in deze 
vier opiniebladen is de interesse voor dit decennium groot (zie: Appendix A, 
Tabel 2, p. 160-161). De jaren vijftig spelen een aanzienlijk minder grote rol in de 
media. Een verklaring voor dat verschil kan niet worden gevonden in het feit dat 
de jaren vijftig langer geleden plaatsvonden en daardoor minder in het geheugen 
zijn blijven hangen. Dan zouden er ook minder verwijzingen naar de jaren zestig 
moeten zijn dan naar de jaren tachtig en dat is niet het geval. Naar de jaren 
zeventig wordt wel regelmatig verwezen in de media. Dikwijls worden de jaren 
zestig en zeventig in één adem genoemd

 besteden bijzondere aandacht aan dit 
decennium. Wie in De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland, Elsevier en HP/De 
Tijd zoekt naar woorden als 'jaren zestig', 'sixties' of '1968' komt per tijdschrift 
gemiddeld twee artikelen per week tegen met verwijzingen naar deze periode. 
Dat zijn in totaal al snel 400 artikelen per jaar (zie: Appendix A, Tabel 1, p. 159). 
Dat er in populaire media veel aandacht is voor de jaren zestig geeft aan dat deze 
periode relevant wordt gevonden en relevant wordt gemaakt.  

9. Er wordt verondersteld dat de 
vernieuwingsdrang van de jaren zestig zich pas manifesteerde in de jaren 
zeventig10. Het kabinet-Den Uyl ('het meest linkse kabinet ooit'11) zou in de jaren 
zeventig de idealen van de jaren zestig politiek hebben verzilverd12. Vanwege de 
veronderstelde doorwerking van de ontwikkelingen in de jaren zestig wordt wel 
gesproken van de 'lange' of de 'eindeloze' jaren zestig13

 In mei 2008 laaide de belangstelling voor de jaren zestig op in de media. 
Drie van de vier opiniebladen hadden bijzondere aandacht voor het veertigjarige 
jubileum van 'de revolutie' van mei '68. Alleen Elsevier deed daar niet aan mee. 
Hoewel de toen verschenen artikelen niet alomvattend zijn, geven ze een beeld 
van de wijze waarop wordt gedacht over de jaren zestig. Wie in de artikelen aan 
het woord is of door een ander wordt geciteerd, wordt in dit onderzoek als 
'opiniemaker' gezien, omdat deze mensen opinies over de betekenis van de jaren 
zestig vertegenwoordigen. In de terugblikken op dit decennium zet een aantal 
opiniemakers zich expliciet af tegen de vermeende beeldvorming over de jaren 
zestig. Zij vinden dat dit decennium of te rooskleurig wordt herinnerd of juist 
zwart wordt gemaakt. Columnist Henk Hofland vindt dit allebei. Hij schrijft: 'Aan 
progressieve kant worden de jaren zestig nog steeds geïdealiseerd. En in deze tijd 
zien we hoe (neo)conservatieven de periode beschouwen als de bron van al het 
kwaad dat ons nu het leven lastig maakt'. In beide gevallen vindt hij dat 'te veel 
eer': 'het decennium past in de historische ontwikkeling van oorzaak en gevolg'. 
Anderen vinden de beeldvorming vooral te positief

.  

14. 'Er wordt weer lyrisch 
geschreven over mei '68, terwijl dat in feite een treurige, barbaarse vertoning 
was', aldus Boudewijn van Houten. En Dirk Jan van Baar schrijft: 'met weemoed 
[kijken wij] terug op bakfietsende Kabouters, Dolle Mina's die baas werden in 
eigen buik (…). Van de idealen van toen is niets terecht gekomen'. Verschillende 
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opiniemakers reageren op dit negatieve beeld15. Zij doen niet mee met 'sixties 
bashing'16 of zeggen zich te storen aan 'de badinerende toon die wordt 
aangeslagen'17. Cyrille Offermans vindt het 'tijd voor een verdediging van de 
progressieve erfenis van de jaren zestig'18

 In de artikelen blikken de opiniemakers op een bijzondere wijze terug op 
de jaren zestig, namelijk als een periode die vooral aandacht verdient vanwege 
de link naar het heden. Wie (ten dele) negatief is over dit decennium bekritiseert 
de vermeende doorwerking. Volgens Van Houten is 'het kwaad (…) decennialang 
gezaaid'. In zijn optiek overheersen 'de kinderwensen' (dat wil zeggen 'tegen 
regels en de verheerlijking van absolute vrijheid') nog steeds en 'durft niemand 
zich daar frontaal tegen te keren'. Van Baar richt zijn pijlen met name op de 
generatie die destijds jong was. Verwijzend naar de goede posities die zij 
sindsdien zouden bekleden, stelt hij dat 'het verzet de '68'ers geen windeieren 
[heeft] gelegd'. Anderen zijn eveneens kritisch, maar niet over alles. Positieve 
ontwikkelingen die zij noemen zijn: vrouwenemancipatie, seksuele vrijheid, 
uitingsvrijheid, secularisering, het doorbreken van taboes op abortus en echt-
scheiding en milieubewustzijn. Tegelijkertijd vinden zij dat bepaalde 'verwor-
venheden (…) hun glans inmiddels weer hebben verloren'

. Dat voor- en tegenstanders van deze 
periode zich allen afzetten tegen de veronderstelde beeldvorming geeft aan dat 
er niet zoiets lijkt te bestaan als dé collectieve herinnering aan de jaren zestig.  

19. De 'wanen en 
uitwassen van het linkse en progressieve denken'20 waar naar verwezen wordt 
zijn onder meer: egoïsme, hedonisme ('decadentie'), gebrek aan gezag en een 
'verstikkende vergadercultuur' als gevolg van het streven naar democratisering. 
Rob Hartmans is dan ook blij dat 'de meeste leden van de linkse protestgeneratie 
(…) na verloop van tijd terug[kwamen] van de meest radicale denkbeelden'21. 
Wie uitsluitend positief is over de jaren zestig, is ook positief over de vermeende 
doorwerking22

 

. Deze opiniemakers zijn echter van mening dat de erfenis de 
laatste jaren onder druk staat. Dat betreurt oud-politica Hedy D'Ancona: 
'Inmiddels zijn de mensen weer ingeslapen of bang, ze stemmen op Rita Verdonk 
en Wilders uit angst voor een veranderende wereld'. Door de jaren zestig te 
verbinden aan een term als 'links' of door deze periode te verbinden aan het 
huidige optreden van rechtse politici (Verdonk en Wilders), geven Hartmans en 
D'Ancona een politieke lading aan de erfenis van de jaren zestig. Zo wordt dit 
decennium, net als tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, al dan niet 
opzettelijk onderdeel van een politieke strijd.  

1.2 De jaren zestig in het wetenschappelijke debat 

 
Wetenschappers dragen bij aan de vele reconstructies van de jaren zestig. In 
zowel boeken23 als tijdschriften24 proberen zij de (erfenis van) deze periode te 
beschrijven en te verklaren. De misschien wel meest bekende studies over de 
Nederlandse jaren zestig zijn vlak na elkaar in 1995 verschenen: James Kennedy's 
Nieuw Babylon in aanbouw: Nederland in de jaren zestig en De eindeloze jaren 
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zestig: De geschiedenis van een generatieconflict van Hans Righart. Verschillende 
tijdschriften met een sociologische of historische invalshoek hebben daarna 
speciale edities aan deze periode gewijd: De Nieuwste Tijd25, De Sociologische 
Gids26 en De Gids27

 Hoe? Righart beweert dat er overeenstemming bestaat over het plotse-
linge breukkarakter van de jaren zestig

. In de literatuur zijn wetenschappers het erover eens dat de 
samenleving is veranderd in deze periode, maar zij interpreteren de verander-
ingen op uiteenlopende wijze. Zij komen met verschillende antwoorden op 
vragen als: hoe en wanneer vonden de veranderingen plaats, wat werd anders, 
waardoor werden de ontwikkelingen in gang gezet, waar gebeurde dat en hoe 
wordt er nu met de erfenis van de jaren zestig omgegaan? Dit zijn dezelfde 
discussiepunten waar in het publieke debat verdeeldheid over bestaat.  

28. Verschillende wetenschappers zijn 
inderdaad van mening dat in de tweede helft van dit decennium een onver-
wachte omwenteling plaatsvond29. Henk te Velde spreekt van een 'definitieve 
doorbraak'30 en Rinus Ferdinandusse stelt dat 'de revolutie' 'van de ene dag op 
de andere' een feit was31. In het emancipatieproces van de vrouw vormde dit 
decennium een 'cruciale breuk', aldus Anneke Ribberink32. De politiek zou in 
1967 een 'kentering' beleven doordat afscheid werd genomen van 'de pacifica-
tie-politiek'33. Bovendien zou zich halverwege dit decennium 'een plotselinge 
politieke radicalisering' hebben voorgedaan, wat zich volgens Herman von der 
Dunk et al uitte in een hoge mate van politieke betrokkenheid34. Aan de andere 
kant benadrukken wetenschappers dat de transformaties langzaam en geleidelijk 
verliepen35. Deze wetenschappers zetten zich juist af tegen het idee dat er 'een 
revolutie' uitbrak36 en dat er sprake was van 'een breukpunt'37. De eerste teken-
en zouden al zichtbaar zijn geweest in de jaren vijftig of zelfs eerder38. Wel wordt 
verondersteld dat de veranderingen sterker tot uiting kwamen in de jaren 
zestig39

 Wat? Er is consensus over de gedachte dat de veranderingen veelom-
vattend waren in die jaren: 'Alles veranderde'

. 

40. Verschil van inzicht draait met 
name om de vraag of de veranderingen cultureel of politiek van aard waren. 
Verschillende wetenschappers zijn van mening dat het vooral een 'culturele 
revolutie' betrof41. Vaak worden ontkerkelijking en ontzuiling genoemd als trends 
die een grote impact hadden op het dagelijks leven van mensen42. Beschreven 
wordt hoe een nieuwe jeugdcultuur vernieuwing bracht in de popmuziek en 
mode43. Omgangsvormen werden losser en minder autoritair44. Maar bovenal 
zou er een grote mentaliteitsverandering hebben plaatsgevonden45. Opvattingen 
werden meer 'libertair'46 en 'tolerant'47. Dat zou de deur hebben geopend naar 
abortus, euthanasie, vrije seksualiteit en een liberaal drugsbeleid. Daarnaast 
wordt aangenomen dat in de jaren zestig werd gestreefd naar 'zelfbeschikking' 
en 'persoonlijke ontplooiing'. Volgens wetenschappers vertaalde zich dat onder 
meer in homo-48 en vrouwenemancipatie49, zelfontplooiing in de geestelijke ge-
zondheidszorg50 en buurtinspraak51. Sommigen stellen dat er ook meer oog 
kwam voor internationaal onrecht52. Verschillende wetenschappers zijn van 
mening dat de tweede helft van dit decennium ook in politieke zin rumoerig was. 
'De politiek gaat de ene crisis na de andere tegemoet'53. Sommigen spreken van 
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een ideologische verschuiving van een conservatief naar een links gedachte-
goed54 of refereren in het bijzonder aan de opkomst van nieuwe linkse politieke 
bewegingen ('Nieuw Links')55. Anderen stellen dat de politiek vooral een 
ontwikkeling doormaakte in vorm en stijl56. Protest – zogenoemd 'politiek 
activisme'57 – zou een opmars hebben beleefd58. In dat verband verwijzen we-
tenschappers naar de geboorte van sociale bewegingen, waaronder: Provo, de 
studentenbeweging en de vrouwenbeweging59

 Waardoor? Het grootste twistpunt heeft betrekking op de vraag wat de 
oorzaak is geweest van de veranderingen. Oftewel: hoe kunnen de Nederlandse 
jaren zestig worden verklaard? De twee theses die het vaakst de ronde doen zijn 
te herleiden tot de uiteenlopende interpretaties van Righart en Kennedy. De eer-
ste schrijft de veranderingen toe aan krachten 'van onderop' en de tweede stelt 
dat de veranderingen van 'boven af' werden gestimuleerd. Beiden beschrijven de 
jaren zestig tegen de achtergrond van moderniseringstrends, zoals een toe-
nemende welvaart, een stijgend opleidingsniveau en secularisering. Volgens 
Righart kenmerkte deze periode zich door een 'dubbele generatiecrisis'. In zijn 
optiek waren de jongere en oudere generaties niet alleen in conflict met elkaar, 
maar waren zij ook in verwarring over de eigen identiteit. Hij beschrijft hoe de 
afstand tussen de generaties toenam, waarbij de jongeren de sterkere partij 
bleken te zijn. Verschillende wetenschappers scharen zich achter de visie dat de 
jongere generatie erin slaagde veranderingen te forceren

. 

60. Doeko Bosscher stelt 
dat de nasleep van de Tweede-Wereldoorlog daar een belangrijke rol in speelde. 
Volgens hem rekenden jongeren af met de misplaatste grootspraak van hun 
ouders over het oorlogsverleden. Kennedy en anderen geloven niet in een gene-
ratiekloof, althans niet in een grotere kloof dan gewoonlijk61. Zij nemen aan dat 
de mentaliteitsverandering bij alle lagen van de bevolking zichtbaar was, al zou 
dat proces zich sneller en met een grotere vanzelfsprekendheid hebben 
voltrokken bij jongeren. De stelling in Kennedy's proefschrift is dat met name de 
elite – gezagsdragers in de politiek, kerken en wetenschap – verantwoordelijk 
was voor de veranderingen62

 Waar? De meningen zijn eveneens verdeeld over de vraag waar ter 
wereld de jaren zestig van bijzondere invloed zijn geweest. Gezien het feit dat in 
andere westerse landen veel boeken verschijnen over deze periode, kunnen we 
opmaken dat dit decennium ook elders intrigeert

. Die zou er een typisch wereldbeeld op na houden, 
namelijk één waarin vernieuwing als een onomkeerbaar proces wordt be-
schouwd. Vanwege het idee dat de moderniteit niet is tegen te houden en dat 
conflict beter kan worden voorkomen, buigt de Nederlandse elite mee met de 
vernieuwingsdrang in de hoop enigszins grip te houden op de ontwikkelingen, 
aldus Kennedy. Op deze manier zouden de gezagsdragers vernieuwing onbe-
doeld hebben gestimuleerd. 

63. De kwestie in het Neder-
landse wetenschappelijke debat spitst zich met name toe op de vraag of de Ne-
derlandse jaren zestig uitzonderlijk waren. Aan de ene kant markeren weten-
schappers veronderstelde parallellen met het buitenland. Zo spreekt Righart over 
'de wereldwijde jaren zestig'. De aandacht gaat dan meestal uit naar het protest 
in Frankrijk, Duitsland, Praag en de Verenigde Staten64. Maar ook Groot-
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Brittannië, België, Mexico, Pakistan, Canada, Polen en Oost-Duitsland zouden 
'een roerige tijd' hebben beleefd65. Een aantal wetenschappers is van mening dat 
de uitdagers zich lieten inspireren door wat er in andere landen gebeurde66. Er 
wordt geschreven over vergelijkbare ontwikkelingen in vrijere seksuele zeden, 
opkomend feminisme, het linkse denken, de jeugdcultuur en popmuziek67. Aan 
de andere kant benadrukken wetenschappers het 'unieke' karakter van de Ne-
derlandse jaren zestig68. Volgens een aantal van hen manifesteerden die jaren 
zich hier nadrukkelijker dan in het buitenland. Bepaalde zaken zouden in ons 
land zijn getolereerd die in andere landen verborgen bleven69 of in Nederland 
zouden 'hele volksstammen' andere standpunten zijn gaan innemen over seksu-
ele zeden, terwijl dat in andere landen beperkt bleef tot een selecte groep70. 
Anderen beweren daarentegen dat de geest van de jaren zestig minder aanwezig 
was in Nederland dan in andere landen. Zij stellen dat het verzet in vergelijking 
met andere landen minder grimmig verliep en apolitiek was71. Kennedy onder-
scheidt Nederland van het buitenland met zijn stelling over de typische houding 
van de elite72. Enkele wetenschappers vinden dat hij de (bestuurs)cultuur te 
bijzonder maakt73

 Waartoe? Ten slotte verschillen de inzichten over de wijze waarop 
nadien is of wordt omgegaan met de erfenis van de jaren zestig. Ruwweg 
bestaan er twee conflicterende visies. Aan de ene kant gaan sommige weten-
schappers uit van continuïteit, terwijl aan de andere kant anderen een (recente) 
breuk zien ontstaan. Degenen die zich baseren op de continuïteitsgedachte zijn 
van mening dat de sporen van de jaren zestig nog altijd waarneembaar zijn. Wat 
er in die tijd ontstond zou nu 'heel gewoon' zijn

. Volgens Paul Lucardie is een vergelijkbare houding bijvoor-
beeld ook zichtbaar bij de elites in Canada en Zwitserland. 

74, zoals bijvoorbeeld de pop-
muziek75. Regelmatig genoemde uitvloeisels van die tijd zijn het gedoogbeleid en 
het gebrek aan gezag in het publieke domein76. De erfenis van de jaren zestig 
zien de meesten terug aan dominante opvattingen over tal van zaken. Sinds dit 
decennium zouden Nederlanders 'ruimdenkend'77 en 'tolerant'78 zijn. Volgens 
hen is die mentaliteit nog altijd van invloed op progressieve opvattingen over 
seksualiteit, homoseksualiteit en vrouwenemancipatie79. Duyvendak spreekt 
over het bestaan van een 'progressieve meerderheid' sinds de jaren zestig80

De wetenschappers die juist uitgaan van een breuk, wijzen verschillende 
momenten aan waarop die zou hebben plaatsgevonden. Zo wordt aangenomen 
dat het optimisme van de jaren zestig al in de jaren zeventig omsloeg in cynisme 
en conservatisme

. Dat 
wil zeggen dat de waarden van toen nu breed worden gedeeld.  

81. Tonkens duidt de jaren tachtig juist aan als het einde van de 
vermaatschappelijking van de zorg. Volgens haar heeft een combinatie van 
'politiek ongeduld, individualisering en bezuinigingen' ertoe geleid dat proble-
men sindsdien worden teruggevoerd op individuen en niet meer op de samen-
leving82. Koch ziet in de jaren negentig de waardering afbrokkelen voor het 
gedoogbeleid inzake drugs, omdat 'vele Nederlanders absoluut niet geloven in 
de vele zegeningen van de tolerante samenleving'83. De breuk met de jaren 
zestig vond volgens Kennedy meer recent plaats. Enkele jaren na de 
eeuwwisseling ziet hij een 'plotselinge, radicale en massale bekering' 
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plaatsvinden waarbij een pro-gressief land – in zekere zin – een conservatief 
gedachtegoed is gaan omarmen84

 

. Nederland is in zijn ogen veranderd in 'een 
onzekere maatschappij met behoefte aan duidelijkheid, handhaving en morele 
waakzaamheid'. Dat zou haaks staan op de zelfbewuste en tolerante houding in 
de decennia daarvoor.  

1.3 De jaren zestig in dit onderzoek 

 
Anders dan de bestaande literatuur probeert dit onderzoek niet te beschrijven 
wat er in de jaren zestig gebeurde noch probeert het de ontwikkelingen te 
verklaren. Dit onderzoek is ook niet gericht op de verbanden die kunnen worden 
gelegd tussen het verleden en het heden, maar op de wijze waarop anderen 
deze verbanden leggen. De aandacht gaat vooral uit naar de opvattingen in het 
heden over het verleden. Het onderzoek richt zich op de totstandkoming van 
collectieve herinneringen aan de jaren zestig. Daartoe zijn honderden artikelen 
onderzocht die tussen 1994 en 2009 zijn verschenen in De Groene Amster-
dammer, Vrij Nederland, Elsevier en HP/De Tijd. Daarin verwijzen opiniemakers 
op allerhande manieren naar deze periode. Dat doen zij in zowel beschrijvende 
als reagerende passages over de jaren zestig. Beide publieke uitingen recon-
strueren een voorbije tijd.  
 Een onderzoek naar herinneringen aan de jaren zestig vraagt om een 
helder beeld van het begrip 'collectief geheugen'. In het volgende theoretische 
hoofdstuk Een levend verleden wordt dit concept uitgewerkt. In de beschouwin-
gen waarin opiniemakers herinneringen beschrijven, zijn zogenoemde 'discour-
sen' waarneembaar. Een discours legt bepaalde regelmatigheden bloot in de 
wijze van redeneren en argumenteren. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 
werking en veranderlijkheid van discoursen. Aangezien opiniemakers het publiek 
meestal proberen te overtuigen, wordt ook stilgestaan bij het principe van 
framen. Kort gezegd is dat een retorische techniek. Een frame is een vertrouwd 
begrippenkader of standaardverhaal waarmee een boodschap wordt verkondigd. 
Door middel van framing probeert een opiniemaker zijn tegenstander of een 
breder publiek te overtuigen. Ten slotte zal op basis van de 'sociologie van de 
nostalgie' worden ingegaan op de te leggen relaties tussen het verleden en het 
heden. 
 Na een beschrijving van de onderzoeksaanpak in hoofdstuk 3 De zoek-
tocht naar het collectieve geheugen van de jaren zestig volgen vier hoofdstukken 
waarin de resultaten van de analyses worden beschreven. Hoofdstuk 4 Een over-
zicht van de herinneringen aan de jaren zestig is het antwoord op de vraag hoe 
opiniemakers zich dit decennium herinneren. Het is een staalkaart van herin-
neringen die het collectieve geheugen van deze periode bepalen. Daarin komt 
onder meer naar voren dat opiniemakers de jaren zestig betekenisvol vinden 
voor hedendaagse muziek, kunst, omgangsvormen, waarden, politieke verhou-
dingen, et cetera. Het hoofdstuk besluit met de identificatie van verschillende 
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discoursen die zich manifesteren in de uiteenlopende beschouwingen over de 
jaren zestig. In hoofdstuk 5, 6 en 7 staat een aantal van de thema's en discoursen 
uit hoofdstuk 4 centraal. Deze hoofdstukken laten meer uitgebreid zien hoe 
opiniemakers betekenis geven aan de jaren zestig. Daartoe zijn enkele thema-
tische debatten geanalyseerd. Die debatten gaan onder meer over individuele 
vrijheid, vrouwenemancipatie, integratie, moralisme en democratie. Ieder hoofd-
stuk besluit met een beschrijving van verschillende type opiniemakers die de 
jaren zestig op een vergelijkbare manier verbeelden. 
 Ten slotte staat in hoofdstuk 8 De jaren zestig in het DNA van de 
Nederlandse cultuur de eindconclusie centraal. Een vraag die daarin aan de orde 
komt is of de jaren zestig nog wel 'van links' zijn? Zo niet, is de geijkte politieke 
scheidslijn tussen links en rechts dan eigenlijk nog wel relevant? De waarden en 
idealen die opiniemakers verbinden aan dit decennium lijken tegenwoordig op 
brede steun te kunnen rekenen, al beweren veel opiniemakers het tegendeel. 
Het concluderende hoofdstuk draagt verschillende verklaringen aan voor de 
hedendaagse houding ten opzichte van de jaren zestig. De wijze waarop in het 
actuele politiek-maatschappelijke debat wordt gesproken over deze periode kan 
inzicht geven in de waarden en idealen die momenteel belangrijk zijn. Dit onder-
zoek probeert zodoende licht te werpen op de huidige Nederlandse cultuur. 




