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2 Een levend verleden 

 
Dit onderzoek richt zich op de wijze waarop in hedendaagse beschouwingen 
betekenis wordt gegeven aan de jaren zestig. Door het verleden in herinnering te 
brengen, wordt nieuw leven geblazen in een periode die al voorbij is. Daarbij 
selecteren en waarderen opiniemakers bepaalde onderdelen van het verleden. 
Het onderstaande kader geeft goed weer hoe het verleden onderwerp kan zijn 
van een actueel debat. Het biedt een inkijk in de polemiek die in het midden van 
de jaren negentig ontstond tussen de toenmalige VVD-leider Frits Bolkestein en 
oud-CPN'er Gijs Schreuders. De polemiek illustreert drie concepten die in dit 
onderzoek centraal staan: het collectieve geheugen, discoursen en framing. In dit 
theoretische hoofdstuk worden deze concepten uitgewerkt, met de door Bolke-
stein geëntameerde discussie als illustratie. 
 
 

 
De Nieuwe Revu publiceerde op 26 juni 1995 een interview met VVD-leider Frits 
Bolkestein dat voor veel ophef zorgde. Bolkestein stelde dat 'de voorlieden van 
de oude communisten' te weinig verantwoording hadden afgelegd over hun ver-
leden in vergelijking tot 'de meelopers van de NSB'. Hij richtte zich onder meer 
tot Gijs Schreuders, voormalig Tweede Kamerlid voor de CPN. Bolkestein vond 
het 'moeilijk verteerbaar dat die mensen er verdomd makkelijk - tè makkelijk – 
van tussen zijn gekomen'85

 In verscheidene perscommentaren werd met opwinding gereageerd. Zo 
noemde Pieter Broertjes, hoofdredacteur van de Volkskrant, de uitspraken 
'gevaarlijke opmerkingen'. Een aantal politici sprak, gevraagd of ongevraagd, hun 
afkeuring uit

. 

86. Minister van Sociale Zaken Ad Melkert vond de gemaakte 
vergelijking 'nergens op slaan'. GroenLinks-partijleider Paul Rosenmöller typeer-
de de uitspraken als 'ongerichte stemmingmakerij'. En D66-fractievoorzitter 
Gerrit-Jan Wolffensperger trok een parallel met het verleden door te verwijzen 
naar de Republikeinse senator Joseph McCarthy, die in de jaren vijftig 'een hek-
senjacht' tegen communisten voerde. De historicus Marcel Reijmerink haalde op 
zijn beurt uit naar deze critici door de reacties eenzijdig te noemen: '[hier] 
reageert dat typisch Amsterdamse kliekje wiens denkbeelden niet overeen-
komen met de rest van het land'87

 Twee dagen na het interview diende Schreuders Bolkestein van repliek 
in zijn vaste column in de Volkskrant. Daarin weerlegde hij de stelling dat ver-
schillende oud-communisten geen verantwoording hebben afgelegd over hun 
verleden door te verwijzen naar het boek Alles moest anders uit 1991

. 

88 en naar 
zijn eigen boek over zijn communistentijd uit 1992. Daarnaast benadrukte hij dat 
er dankzij de 'linkse activisten' een ongekende cultuurbreuk met de jaren vijftig 
had plaatsgevonden. Ten slotte sprak hij Bolkestein aan op het verleden van 'zijn 
geestverwanten' die waren betrokken bij de koloniale oorlog in Indonesië. 'Ook 
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rechts zou het moeten aandurven een debat over de eigen historische blunders 
te voeren'89

 Enkele weken later bood Bolkestein in een open brief zijn excuses aan 
voor de aantijging aan het adres van Schreuders. Niettemin bleef hij bij zijn 
standpunt dat de intellectuelen van 'de zogenaamde kritische generatie van 
1968 zo ongelooflijk onkritisch waren' gezien de 'economisch en ecologisch (…) 
onversneden ramp' en de 'gecorrumpeerde menselijke verhoudingen' die het 
communisme had gebracht in bepaalde delen van de wereld

. 

90

 
.  

 
 

2.1 Het collectief en het geheugen  

 
Iedere gedachte aan vroeger is een herinnering. Wat een individu zich herinnert 
is een constructie van een gebeurtenis of ontwikkeling die reeds heeft plaatsge-
vonden. Omdat het een perceptie is, kan een herinnering in de ogen van 
anderen ver weg staan van de realiteit. Zodra een individueel denkbeeld over het 
verleden publiek is en deze ook maar enigszins aannemelijk wordt gevonden, 
spreken we van een collectieve herinnering91

 De polemiek tussen Bolkestein en Schreuders laat zien dat zij bepaalde 
herinneringen aan het communisme delen en er op onderdelen anders over 
denken. Beiden zijn kritisch op het communistische verleden en zij vinden dat 
betrokkenen daar verantwoording over moeten afleggen. Bolkestein ging er in 
eerste instantie aan voorbij dat Schreuders dat in zijn boeken heeft gedaan. Een 
verschil is dat Schreuders ook oog heeft voor de positieve bijdragen van de 
´linkse activisten´. In zijn herinnering hebben de 'linkse activisten' een welkome 
cultuurbreuk geforceerd ten opzichte van de jaren vijftig. Bolkestein herinnert 
zich de invloed van de 'zogenaamde kritische generatie van 1968' allerminst als 
positief. Volgens hem hebben zij eerder 'een ramp' teweeg gebracht. Dat de 
zienswijzen van elkaar verschillen geeft aan dat er geen vaststaande perceptie op 
het verleden bestaat.  

. Het collectieve geheugen is een-
voudig gezegd op te vatten als een verzameling herinneringen die mensen delen.  

 Taal is het vehikel waarmee een herinnering tot stand wordt gebracht. 
In navolging van de Franse filosoof Michel Foucault wordt in de literatuur gespro-
ken over 'taalhandelingen'. Daarin klinkt een op actie gerichte connotatie door. 
Het uitgangspunt is dat een onder woorden gebrachte voorstelling van zaken niet 
alleen een reflectie van denkbeelden is, maar dat het tevens een (gepercipi-
eerde) werkelijkheid creëert92. De interpretaties hoeven niet feitelijk juist te zijn, 
maar ze claimen dat wel. Wanneer een claim aannemelijk wordt gevonden, is 
deze op te vatten als een 'halve waarheid' en krijgt de gedachte een zelfvervul-
lende werking93. Een representatie van het verleden kan namelijk zo vanzelf-
sprekend worden gevonden dat deze dwingend is in de wijze waarop mensen 
tegen de wereld aankijken en betekenis geven aan het leven94. Denkbeelden 
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over vroeger die geloofwaardig worden gevonden, dragen bij aan de constructie 
van het verleden. 
 Het uitwisselen en overnemen van herinneringen houdt het verleden 
levend. Herinneringen zijn aan verandering onderhevig wanneer personen en 
groepen elkaar in hun zienswijzen beïnvloeden. Een collectieve herinnering ont-
staat uit een kruisbestuiving tussen verschillende denkbeelden95. Een geschetst 
beeld wordt geaccepteerd als dit niet te ver afstaat van de bestaande ziens-
wijzen96. Culturele en/of politieke identiteiten spelen bij de acceptatie een 
belangrijke rol97. In de literatuur over de vorming van natiestaten bijvoorbeeld, 
wordt een wederzijdse invloed verondersteld tussen herinneren en groeps-
vorming. In het boek Imagined Communities (1983) zet Benedict Anderson 
uiteen dat de kenmerken van een groep van invloed zijn op de wijze waarop de 
leden ergens tegenaan kijken en wat zij belangrijk vinden. Tegelijkertijd kunnen 
gemeenschappelijke denkbeelden over het verleden weer van invloed zijn op de 
groepsidentiteit98. Zo beschrijft Eric Hobsbawn in The Invention of Tradition 
(1983) hoe een gedeelde visie op het verleden bijdraagt aan de bestaande 
cultuur van een natiestaat99. Een gemeenschappelijke herinnering kan personen 
of groepen dus binden100

 De wijze waarop een herinnering is opgeslagen in het collectieve 
geheugen is daarnaast ook afhankelijk van de omgeving. Veranderingen in 'het 
hier en nu' kunnen een weerslag hebben op de interpretaties van het verleden. 
In de literatuur over het collectieve geheugen legt de Franse filosoof en socio-
loog Maurice Halbwachs de invloed van het heden uit aan de hand van de vol-
gende definitie van de herinnering: 'De herinnering is in grote mate een recon-
structie van het verleden op basis van gegevens die aan het heden zijn ontleend 
en waarvan de waarneming op haar beurt door de vroegere reconstructies en 
herinneringen werd beïnvloed'

.  

101. Een interpretatie van vroeger is dus een 
product van hedendaagse kennis en ervaringen, maar eerder opgedane ideeën 
zijn wel bepalend voor de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven. Het 
verleden laat dus niet alleen sporen na in het heden, andersom geldt dat het 
heden van invloed kan zijn op de wijze waarop het verleden wordt herinnerd. 
Vanwege de invloed van de actualiteit geven herinneringen inzicht in hoe er te-
genwoordig wordt gedacht, wat belangrijk wordt gevonden en waar onvrede 
over bestaat102

 De polemiek tussen Bolkestein en Schreuders en de reacties daarop 
illustreren de verschillende aannames over de werking van het collectieve 
geheugen. Het laat ten eerste zien dat het aannemelijk is dat mensen met een 
gedeelde identiteit een herinnering delen (Anderson). Dat zou bijvoorbeeld een 
verklaring kunnen zijn voor de steun die Volkskrant-columnist Schreuders krijgt 
van de hoofdredacteur van diezelfde krant, Pieter Broertjes. Hun gedeelde 
identiteit is een werkzaam bestaan bij dezelfde krant. Ten tweede laat de dis-
cussie zien hoe een herinnering kan bijdragen aan de vorming van een collectief 
(Hobsbawn). Net als Schreuders hebben de reagerende politici en journalisten 
moeite met de vergelijking die Bolkestein trekt tussen CPN'ers en NSB'ers. 
Vanwege deze eensgezinde reactie op Bolkestein ziet de historicus Reijmerink 

.  
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hen als één groep: een Amsterdamse kliek. Ten slotte onderstreept de discussie 
over het communisme de gedachte dat hedendaagse kennis van invloed is op de 
herinnering (Halbwachs). Nadat Bolkestein er kennis van had genomen dat 
Schreuders al verantwoording had afgelegd over zijn verleden, paste hij zijn 
beeld over Schreuders immers aan door publiekelijk excuses te maken. 
 

2.2 De dynamiek van discoursen 

 
In het publieke debat waarin herinneringen kenbaar worden gemaakt, 
manifesteren zich verschillende discoursen. In het dagelijks taalgebruik zijn de 
woorden 'debat' en 'discours' vaak synoniemen van elkaar, maar in de weten-
schappelijke literatuur wordt een duidelijk onderscheid gemaakt. Een discours 
verschilt van een debat door de regelmatigheden in de wijze van spreken: er zijn 
patronen waar te nemen in de aspecten die de deelnemers uitlichten en in de 
redeneringen en argumentaties waarmee vervolgens stelling wordt genomen103. 
De deelnemers aan een debat die op een vergelijkbare manier spreken, gebrui-
ken eenzelfde discours. Het komt regelmatig voor dat er meerdere discoursen 
over eenzelfde onderwerp naast elkaar bestaan. Er zijn immers tal van interpre-
taties mogelijk en tal van manieren hoe over een thema wordt gesproken. 
Wanneer een bepaalde zienswijze breed wordt gedeeld of vanzelfsprekend 
wordt gevonden, spreken we van een dominant discours104

 In het debat tussen Bolkestein en Schreuders tekenen zich meerdere 
discoursen af. Zo is er bijvoorbeeld een 'verantwoordingsdiscours' waar te 
nemen. Beiden laten weten het belangrijk te vinden dat er verantwoording 
wordt afgelegd over het communistische verleden. Tegelijkertijd gebruiken zij in 
de discussie over de gemaakte vergelijking tussen CPN'ers en NSB'ers uiteenlo-
pende discoursen. Aangezien Bolkestein parallellen trekt tussen de CPN en de 
NSB, past hij een 'vergelijkingsdiscours' toe. Schreuders en de reagerende politici 
en journalisten zijn het er over eens dat deze parallel misplaatst is en vinden 
elkaar in een discours waarin deze opmerkingen worden afgekeurd.  

.  

 Hoewel discoursen tegenstrijdig aan elkaar kunnen zijn, hoeft dat niet 
per se tot conflict te leiden. Discoursen kunnen naast elkaar bestaan als ze beide 
aannemelijk worden gevonden. Zo bestaan het zogenoemde vergelijkingsdis-
cours (Bolkestein) en het discours dat daar afstand van neemt (Schreuders e.a.) 
naast elkaar. Niettemin maakt een geaccepteerde voorstelling van zaken andere 
interpretaties minder aannemelijk, wat er zelfs toe kan leiden dat deze worden 
uitgesloten. Vanwege de eensgezindheid over het belang van verantwoording 
afleggen is het bijvoorbeeld aannemelijk dat iemand weinig bijval krijgt als hij 
stelt dat het onzinnig is om terug te blikken op het verleden. In de praktijk komt 
het voor dat tegengestelde discoursen strijden om 'voor waar' te worden aange-
nomen105. Het is zelfs mogelijk dat een minder dominant discours op den duur 
gaat domineren. Naast de inhoudelijke boodschap zijn ook andere factoren van 
invloed op de mate waarin een discours wordt geaccepteerd. Zo is het van 
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belang hoe personen zich met hun discoursen tot elkaar verhouden, wie de 
denkbeelden kenbaar maakt en waar dat gebeurt. 
 De personen die met hun argumenten passen in verschillende discour-
sen verhouden zich tot elkaar. Het is niet noodzakelijk dat ze elkaar direct aan-
spreken, zoals Bolkestein en Schreuders dat deden. Een discursief verschil leidt 
niet automatisch tot debat of strijd. Om zich tot elkaar te verhouden hoeven 
personen niet eens bekend te zijn met de denkbeelden van een ander en het is 
niet eens noodzakelijk dat ze weet hebben van elkaars bestaan. Een discours is 
per definitie relationeel, omdat iemand die stelling neemt zich daarmee positio-
neert in een geheel van alternatieven. Een denkbeeld laat niet alleen zien hoe 
iemand denkt over een bepaald verschijnsel, het geeft ook impliciet aan wat 
buiten beschouwing wordt gelaten. Iemand verhoudt zich daardoor direct of 
indirect tot iemand met een andere zienswijze106

 Daarnaast is het voor de acceptatie van discoursen relevant wie de 
uitspraak doet. Het maakt bijvoorbeeld uit of iemand een autoriteit is

. Iemand met een positieve 
boodschap plaatst zich tegenover iemand die daar negatieve associaties bij 
heeft. Tegengestelde discoursen geven elkaar dus betekenis. Zo kreeg de ver-
gelijking die Bolkestein maakte tussen de CPN'ers en de NSB'ers nog meer 
betekenis op het moment dat politici en journalisten daar verontwaardigd op 
reageerden.  

107. Zo is 
het aannemelijk dat er minder beroering in het publieke debat was ontstaan 
wanneer niet de politicus Bolkestein, maar een willekeurige voorbijganger 
tijdens een straatinterview de vergelijking tussen de CPN en de NSB had 
gemaakt. Ook is het belangrijk dat iemand over de juiste retorische vaardig-
heden beschikt. Het gaat niet alleen om wat iemand zegt, maar ook om de toon 
en de stijl. Die bepalen het bereik108

 Ten slotte speelt ook de sociale omgeving een belangrijke rol bij de 
acceptatie van discoursen. Iedere sociale context kent zijn eigen spelregels. De 
regels, normen en conventies geven de grenzen aan van wat toelaatbaar wordt 
gevonden

. Voor de acceptatie van discoursen is het 
tevens relevant hoe het publiek is samengesteld. Zo is het evident dat de 
uitspraken van Bolkestein over het communisme op verzet zouden stuiten op 
een congres van de CPN, terwijl hij daarmee applaus zou ontvangen op een 
congres van zijn eigen partij.  

109

 

. De spelregels kunnen zich op den duur aanpassen of worden 
aangepast, waardoor de grenzen van het toelaatbare verschuiven. Een discours 
bepaalt mede het 'recht van spreken'. Wie de (on)geschreven regels van een 
discours overschrijdt, zal binnen dit discours weinig steun genieten. Uit de re-
acties op Bolkesteins uitspraken blijkt bijvoorbeeld dat hij voor velen een stap te 
ver ging met zijn vergelijking met de NSB. Daaruit is op te maken dat het binnen 
dit discours gewenst is om rekening te houden met gevoeligheden over de Twee-
de Wereldoorlog. Wanneer onaanvaardbare uitspraken toch gedaan worden, is 
het mogelijk dat andere opiniemakers met een reactie aan het woord komen. 
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2.3 Framing voor overtuigingskracht 

 
Ideeën over framing bieden inzicht in de manier waarop personen in een publiek 
debat proberen te overtuigen of daadwerkelijk overtuigend zijn. Een boodschap 
wordt consequent verkondigd aan de hand van dezelfde argumentaties en 
redeneringen. Daardoor zijn er in het debat vaak enkele vertrouwde begrip-
penkaders en standaardverhalen in omloop110. Deze terugkerende referentie-
kaders zijn frames. Vanwege de herhaling en de overdracht van een frame 
ontstaan er een zekere bestendigheid en herkenbaarheid111. Een standaardframe 
is doorgaans opgebouwd uit drie tot vier onderdelen: (i) een probleemdefinitie; 
(ii) een oorzaak van het probleem; (iii) een moreel oordeel; en (iv) een eventuele 
oplossing112. In een succesvol frame zijn bepaalde woorden en metaforen 
uitgekozen die de boodschap overtuigend maken113. Zoals de filosoof Mikhail 
Bakhtin uiteenzet, kunnen woorden, zinnen en uitdrukkingen bij voorbaat op 
een bepaalde waardering rekenen, omdat de gebruikte woorden in een andere 
context al een lading hebben gekregen114

 De probleemdefinitie hoeft niet per se een beschrijving te zijn van een 
probleem in de letterlijke betekenis van het woord. Het kan ook een beschrijving 
zijn van een onproblematische situatie. Specifieke waarden of een overkoe-
pelend wereldbeeld zijn vaak leidend in de wijze waarop iemand tegen een si-
tuatie aankijkt

.  

115. George Lakoff verklaart het gebruik van frames uit de waarden 
die iemand voorstaat116

 Het door Bolkestein geëntameerde debat over het communistische 
verleden kan inzichtelijk maken wat een frame is en hoe frames in een debat zijn 
waar te nemen. Bolkestein's boodschap is als volgt samen te vatten.  

. In zijn werk over de kracht van framing in de politiek 
laat hij zien hoe conservatieve politici zich in hun denken op bijna alle fronten 
laten leiden door een 'vaderlijk' wereldbeeld. Waarden die hij daarbij vindt 
horen zijn: verantwoordelijkheid, bescherming, steun en straf. In alle situaties die 
conservatieve politici in hun frames schetsen keren deze waarden volgens Lakoff 
terug. Deze waarden verklaren volgens hem hun opvattingen over uiteenlopende 
terreinen als de internationale politiek, drugsbestrijding en de opvoeding van 
kinderen. Omdat deze waarden een contrast vormen met de waarden van libe-
ralen (vrijheid, rechtvaardigheid en vertrouwen), is een conservatief frame voor 
liberalen geen aantrekkelijke voorstelling van zaken. 

 
Het is moeilijk verteerbaar dat oud-CPN'ers er zo verdomd makkelijk vanaf 
zijn gekomen, omdat zij niet erkennen dat het communisme net als het 
fascisme tot gecorrumpeerde menselijke verhoudingen heeft geleid; en 
daarom is het gewenst dat zij alsnog verantwoording afleggen over hun 
verleden. 

 
In deze boodschap zijn de vier ingrediënten aanwezig die zijn denkbeelden 
krachtig verwoorden. De probleemdefinitie is hier dat oud-CPN'ers er te 
makkelijk vanaf zijn gekomen (i). Het woord 'verdomd' geeft aan dat Bolkestein 
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hierover niet positief is gestemd. Dat negatieve oordeel onderstreept hij door te 
zeggen dat hij dit moeilijk verteerbaar vindt (ii). De oorzaak van het niet afleggen 
van verantwoording wijdt hij aan de veronderstelling dat de oud-CPN'ers niet 
erkennen dat het communisme, net als het fascisme, tot gecorrumpeerde 
menselijke verhoudingen heeft geleid. Bovendien zouden oud-communisten 
daar niet toe zijn bewogen. Dat blijkt uit de uitspraak dat 'ze er te makkelijk van 
tussen' zijn gekomen (iii). Ten slotte stelt hij als oplossing voor dat zij alsnog 
verantwoording afleggen over hun verleden (iv). Uit zijn ideeën en argumentatie 
is het volgende frame af te leiden:  
 

Foute oud-CPN'ers die geen verantwoording hebben afgelegd over hun 
verleden en daar ook niet naar zijn gevraagd moeten dat alsnog doen, net 
als NSB'ers.  

 
Door bepaalde links geëngageerde personen te framen als 'foute CPN'ers' zet 
Bolkestein zijn politieke tegenstanders al dan niet bewust in een verdachte hoek. 
Wie dat frame geloofwaardig vindt zal geneigd zijn om linkse personen te 
associëren met een negatief beeld. Dat kan in het voordeel werken van rechtse 
politici en partijen. Framing is daarom op te vatten als een opzettelijke of onop-
zettelijke manier van het uitoefenen van macht. Dat verklaart waarom een jour-
nalist Bolkestein's aanval op de oud-communisten beschouwt als een strate-
gische zet: 'Bolkestein probeert door middel van generalisaties alles wat links 
was een beetje te laten slinken'117

 
.  

2.4 Het verleden in het heden  

 
Het collectieve geheugen bestaat in dit onderzoek uit herinneringen over de 
jaren zestig die kenbaar zijn gemaakt in het actuele publieke debat. In de vele 
interpretaties van de betekenis van deze periode wordt gezocht naar overeen-
komsten en verschillen in de argumentaties en redeneringen. De patronen die 
daaruit zichtbaar worden leggen discoursen bloot. De discoursen laten zien hoe 
opiniemakers denken over de jaren zestig. Daarnaast geven ze aan hoe zij zich 
met hun denkbeelden tot elkaar verhouden. In de wijze waarop zij hun ideeën 
verwoorden zijn standaardverhalen (frames) te ontdekken over de jaren zestig 
en hun eventuele invloed. Deze worden in dit onderzoek eveneens inzichtelijk 
gemaakt.  
 Bij de zoektocht naar discoursen en frames wordt gekeken naar hoe 
opiniemakers betekenis geven aan de jaren zestig. Op de eerste plaats wordt 
aandacht besteed aan de wijze waarop zij een logisch verband leggen tussen het 
heden en het verleden. Er zijn grofweg drie verschillende relaties te onder-
scheiden. Ten eerste kunnen de jaren zestig op zichzelf interessant worden ge-
vonden. Het verleden en het heden worden dan als onafhankelijke perioden 
beschouwd. Daarbij is het mogelijk dat er een vergelijking tussen beiden wordt 
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gemaakt. Zo wordt het heden dikwijls met de jaren zestig vergeleken (figuur I 
Vergelijking). Daarnaast kunnen de deelnemers spreken over een actualisatie 
van de jaren zestig in het heden. Een verschijnsel uit het verleden zou dan een 
opleving beleven (figuur II Opleving). Ten slotte kan er aan de jaren zestig 
betekenis worden gegeven door aan die periode een vergaande invloed toe te 
schrijven. Dan wordt er een causaal verband gelegd tussen de jaren zestig en de 
ontwikkelingen in de decennia daarna (figuur III Causaliteit).  
 
 
|<>| |<>|  |>> |>>  |>>>>>>>>>  
Toen Nu  Toen Nu  Toen Nu  
Figuur I Vergelijking Figuur II Opleving  Figuur III Causaliteit 
   
 
Op de tweede plaats geven opiniemakers betekenis aan vroeger door over het 
heden een oordeel te vellen, met het verleden als richtsnoer. De 'sociologie van 
de nostalgie' biedt bruikbare handvatten om inzichtelijk te maken waar tevre-
denheid over bestaat en wat opiniemakers anders wensen. Bij een positief 
oordeel over het heden is het aannemelijk dat de situatie moet worden 
behouden. Bij een negatieve evaluatie wordt volgens de sociologie van de nos-
talgie teruggegrepen op het verleden118. Svetlana Boym beschrijft in The future 
of nostalgia twee verschillende verlangens naar vroeger: restauratieve en 
reflectieve nostalgie119. Bij de eerste gaat het om een verlangen naar wat voorbij 
is, bij de tweede om het verlangen om 'in het nu' een eigentijdse invulling te 
geven aan waarden uit vroegere tijden. In een restauratieve houding staat het 
verleden symbool voor hoe het nu weer zou moeten zijn. De onvrede komt tot 
uiting in een wens om terug te keren naar het verleden. Bij een reflectieve 
houding is het verleden niet meer dan een leidraad voor het heden. Anders dan 
bij restauratieve nostalgie is er bij een reflectieve houding waardering voor de 
moderne tijd. 




