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3 De zoektocht naar het collectieve geheugen van de jaren zestig 

 
De grote hoeveelheid (semi-)wetenschappelijke literatuur over de jaren zestig 
roept de vraag op of inmiddels niet alles al is gezegd en is geschreven over deze 
periode en haar erfenis. De meerwaarde van dit onderzoek is dat het zich juist 
richt op de bestaande interpretaties. Aangezien de wijze van terugblikken 
grotendeels wordt beïnvloed door het hier en nu, is een bepaalde kijk op het 
verleden veelzeggend voor de huidige tijd. Dit onderzoek is een zoektocht naar 
het collectieve geheugen van deze periode. Het doel van dit onderzoek is om 
inzicht te krijgen in de wijze waarop betekenis wordt gegeven aan de jaren zestig. 
Het richt zich op: (i) de uiteenlopende interpretaties en beoordelingen van deze 
periode, (ii) de veronderstelde doorwerking van dit decennium en (iii) de jaren 
zestig als onderdeel van politieke strijd. De centrale probleemstelling is: hoe, 
waarom en waartoe worden de jaren zestig de afgelopen jaren herinnerd? Deze 
vraag wordt beantwoord door de discoursen en frames in kaart te brengen die 
zich opdringen in actuele publieke debatten over uiteenlopende thema's. 
 

3.1 Een discoursonderzoek naar herinneringen 

 
Het collectieve geheugen van de jaren zestig is op te vatten als een verzameling 
individuele herinneringen die kenbaar zijn gemaakt en door anderen enigszins 
aannemelijk worden gevonden. Het collectieve geheugen manifesteert zich op 
plaatsen waar herinneringen worden uitgewisseld. Die plaatsen zijn overal: van 
de keukentafel en de geschiedenisles tot aan de media. Aangezien dit onderzoek 
ook geïnteresseerd is in de politieke strijd over de jaren zestig is het belangrijk 
om het collectieve geheugen waar te nemen op de plaatsen waar naast 
meningsvorming ook politiek-maatschappelijk debat plaatsvindt. Vanwege de 
overdracht van herinneringen is het bovendien relevant om het collectieve 
geheugen te analyseren op een plaats waar de denkbeelden een groter publiek 
bereiken. Daarom is hier gekozen voor de media. In de volgende paragrafen zal 
uitvoeriger worden stil gestaan bij de precieze selectie van media-uitingen.  
 Opiniemakers die zich in de media uitlaten over de jaren zestig zijn te 
beschouwen als producenten van het collectieve geheugen. Dit onderzoek 
hanteert grotendeels een kwalitatieve analyse van de wijze waarop deze 
'geheugenmakers' betekenis geven aan deze periode. De herinneringen zijn 
onderzocht op basis van twee soorten tekstanalyses: descriptieve thematische 
inhoudsanalyses en interpretatieve argumentatieve discoursanalyses (zie para-
graaf 3.5 en 3.6). Langs deze wegen worden de uiteenlopende denkbeelden 
geanalyseerd die opiniemakers verwoorden door bepaalde argumentaties, meta-
foren en woorden te gebruiken. Deze elementen leggen zogenoemde discoursen 
en frames bloot120. Aangezien een groot aantal teksten op een gestructureerde 
wijze is bestudeerd, is dit onderzoek ook deels kwantitatief van aard. Dat maakt 
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het mogelijk om kwantificeerbare uitspraken te doen over de wijze waarop 
opiniemakers zich deze periode herinneren. 
 Wanneer opiniemakers ideeën met elkaar delen kunnen gemeen-
schappelijke denkbeelden ontstaan. Wie op een vergelijkbare wijze redeneert en 
argumenteert past in eenzelfde discours121.  Opiniemakers construeren discours-
en, maar tegelijkertijd zijn ze gebonden aan de (informele) regels die daarbinnen 
gelden (zie paragraaf 2.2). Dit onderzoek is een zoektocht naar discoursen die 
zich opdringen in het publieke debat waar de jaren zestig onderdeel vanuit 
maken. Discoursen zijn sociaal aanvaarde en daardoor enigszins dwingende ma-
nieren van herinneren. Een uitspraak over deze periode staat vaak niet op 
zichzelf, maar moet worden bezien in relatie tot stellingnamen van anderen. 
Voor het analyseren van discoursen is het relevant om in ogenschouw te nemen 
wie welke uitspraken doet, op welke manier, waar, tegen wie hij zich richt en met 
welk doel122

 

. Binnen de discoursen is gezocht naar frames. Dit zijn terugkerende 
opvattingen en verhalen die aangeven waarom opiniemakers nu nog betekenis 
geven aan de jaren zestig. Wat staat er volgens hen op het spel of waar zijn zij 
juist tevreden over? Aangezien de zoektocht naar discoursen en frames over de 
jaren zestig zichtbaar maken hoe er over deze periode wordt gedacht, is dit een 
goede manier om het doel van dit onderzoek te bereiken: het verkrijgen van 
inzicht in de wijze waarop betekenis wordt gegeven aan dit decennium.  

3.2 De onderzoeksperiode: 1994 tot en met 2009 

 
Door de interpretaties van de jaren zestig te analyseren wordt niet alleen 
zichtbaar hoe opiniemakers deze periode levend houden, het geeft ook 
informatie over de actualiteit. Het is daarom interessant om een recente onder-
zoeksperiode af te bakenen. Door het collectieve geheugen van de afgelopen 
jaren in kaart te brengen ontstaat inzicht in datgene wat men belangrijk vindt en 
waarover (on)tevredenheid bestaat. Een reeks van jaren kan laten zien dat een 
veranderende politiek-maatschappelijke context van invloed is op de wijze van 
herinneren en vice versa. De onderzoeksperiode loopt daarom van 1994 tot en 
met 2009. Het analyseren van een ruime onderzoeksperiode komt bovendien 
ten goede aan de validiteit van dit onderzoek. Dat geeft immers een vollediger 
beeld van de wijze van herinneren dan wanneer niet meer dan een 
momentopname centraal staat. 
 Een kabinetswisseling is een moment waarop de politiek-maat-
schappelijke context kan veranderen. In deze periode zwaaiden verschillende re-
geringen de scepter over Nederland en wisselde de oppositie van samenstelling. 
In augustus 1994 trad het eerste Paarse kabinet (PvdA/VVD/D66) aan onder 
leiding van Wim Kok. Paars I werd in 1998 opgevolgd door een tweede Paarse 
kabinet. Tot twee jaar na de eeuwwisseling heeft Paars II regeringsver-
antwoordelijkheid gedragen. Na de verkiezingen begin 2002 moesten de sociaal-
democraten als leidende partij plaatsmaken voor de christendemocraten. Jan 
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Peter Balkenende werd premier van vier kabinetten. Het eerste kabinet-Balken-
ende regeerde slechts 86 dagen (CDA/LPF/VVD). De drie jaren die daarop 
volgden, bestond de coalitie uit het CDA/VVD/D66. In november 2006 werden 
opnieuw Tweede-Kamerverkiezingen uitgeschreven, waarna het CDA wederom 
de grootste partij werd. Samen met de PvdA en de ChristenUnie werkte zij tot 
begin 2010 samen in het vierde kabinet-Balkenende. De onderzoeksperiode 
houdt enkele maanden eerder op, want deze loopt tot en met 31 december 
2009.  
 Het is mogelijk dat de (perceptie van een) veranderende politieke 
context van invloed is op het collectieve geheugen van de jaren zestig. De jaren 
van de Paarse kabinetten staan wel bekend als een libertaire periode, terwijl 
opiniemakers de periode van de kabinetten-Balkenende dikwijls beschouwen als 
een (neo)conservatieve tijd. Wanneer we aannemen dat de jaren zestig worden 
gezien als een progressief decennium, dan is het denkbaar dat de herinneringen 
aan deze periode positiever zijn in de ‘libertaire’ jaren negentig dan in de ‘con-
servatieve’ jaren na de eeuwwisseling. Dit onderzoek is er echter onvoldoende in 
geslaagd om veranderingen in de tijd te identificeren. Bepaalde herinneringen 
aan de jaren zestig kwamen in de hele onderzoeksperiode voor en anderen 
waren al die jaren juist nauwelijks aanwezig. Mogelijk zijn de opvattingen en 
houdingen relatief stabiel gebleven. Maar het ligt meer voor de hand dat het 
door de methode niet is gelukt om trends te ontdekken. Zo zijn de analyses 
uitgevoerd op een selectie artikelen uit het onderzoeksbestand. Binnen de 
selectie passeerden tal van uiteenlopende onderwerpen de revue, waardoor er 
per onderwerp soms maar een beperkt aantal artikelen zijn bestudeerd.   
 

3.3 Het publieke debat in vier opiniebladen 

 
De media vormen een podium waar het collectieve geheugen van de jaren zestig 
zich manifesteert. Opiniemakers verkondigen hun herinneringen aan dit decen-
nium immers op televisie, internet, in kranten en opiniebladen. Omdat de media 
een groot publiek bereiken, zijn zij van belang bij de totstandkoming van ge-
meenschappelijke denkbeelden. Een in dit onderzoek gehanteerde voorwaarde 
voor de selectie van media is dat het corpus op een systematische en be-
trouwbare wijze was te verzamelen. 
 In dit onderzoek is daarom gekozen voor de geschreven media. Daarin 
zijn terloopse verwijzingen naar de jaren zestig goed te vinden. Dat geldt in 
mindere mate voor radio en televisie, omdat de meeste items slechts zijn gear-
chiveerd op titel, datum en thema. Daarnaast zijn geschreven teksten heel 
letterlijk te lezen. Bovendien zijn deze makkelijker te vinden en te delen. Een 
nadeel van platte teksten ten opzichte van beeld en geluid is dat informatie 
verloren gaat die is af te lezen aan gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal en 
volume. Een deel van de communicatie bestaat immers uit non-verbale 
communicatie.  
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 Er is een keuze gemaakt voor vier opiniebladen: De Groene 
Amsterdammer, Vrij Nederland, Elsevier en HP/De Tijd. Ongeveer alle artikelen 
(recensies, opiniestukken, interviews, et cetera) waarin opiniemakers verwijzen 
naar de jaren zestig zijn meegenomen in dit onderzoek. Het onderzoeksmateriaal 
heeft daarom een divers karakter. Dat verhoogt de validiteit. Vanwege de 
wekelijkse frequentie waarin deze bladen verschijnen is het mogelijk om ont-
wikkelingen waar te nemen in de tijd. Op internet is de publicatie van artikelen, 
blogs en fora vaak onregelmatig. Ten opzichte van dagbladen, die met name zijn 
gericht op dagelijks nieuws, staan in opiniebladen achtergronden, opinie en 
uitgebreide interviews meer centraal. Omdat deze minder afhankelijk zijn van de 
waan van de dag bieden zij een goede inkijk in politiek-maatschappelijke 
hoofdstromen. Een nadeel van opiniebladen ten opzichte van kranten is dat 
kranten vaker verschijnen en met hun oplagen een groter bereik hebben.  
 De vier opiniebladen bieden een brede blik op het publieke debat. 
Hoewel het moeilijk is daar een simpel etiket op te plakken, kunnen we ervan 
uitgaan dat de bladen verschillende geluiden representeren. Zo worden De 
Groene Amsterdammer en Vrij Nederland wel gezien als links/progressief en 
Elsevier en HP/De Tijd als rechts/conservatief123. Vanwege de hiermee gepaard 
gaande representativiteit en validiteit is generalisatie tot op zekere hoogte 
geoorloofd. De oplage van de vier opiniebladen tezamen is zo'n 230 duizend 
exemplaren. Het lezersbereik, en daarmee de invloed op de wijze van her-
inneren, is dus aanzienlijk. Vanwege de aannemelijke invloed van de opinie-
bladen op de publieke opinie kan worden aangenomen dat de onderzoeks-
resultaten enigszins generaliseerbaar zijn voor een breder publiek. De Groene 
Amsterdammer heeft de kleinste oplage: ongeveer vijftienduizend exemplaren. 
HP/De Tijd en Vrij Nederland hebben een oplage van respectievelijk dertig-
duizend en vijftigduizend verspreide exemplaren. Met 135 duizend exemplaren 
heeft Elsevier veruit de grootste oplage124

 
.  

3.4 De dataverzameling en -verwerking 

 
Het publieke debat bestaat hier uit een verzameling artikelen waarin 
opiniemakers – al is het heel terloops – refereren aan de jaren zestig. Wie zich 
uitlaat over deze periode wordt beschouwd als een relevante actor voor de 
totstandkoming van collectieve herinneringen. Journalisten, columnisten, recen-
senten, politici, wetenschappers, schrijvers van ingezonden stukken, et cetera 
zijn makers van het collectieve geheugen. Zij vallen allemaal onder de noemer 
'opiniemaker'. De artikelen bestaan uit allerlei soorten stukken: opiniestukken, 
achtergrondartikelen, nieuwsberichten, interviews, hoofdredactioneel commen-
taar, columns, ingezonden brieven en recensies. 
 Een voorwaarde voor de selectie was dat er op een systematische 
manier te werk kon worden gegaan. Dat komt immers ten goede aan de 
betrouwbaarheid van het onderzoek. Allereerst is het digitale krantenarchief 
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Lexis Nexis geraadpleegd. Per jaar en per opinieblad is gezocht op de volgende 
zoektermen: jaren zestig, jaren 60, zestiger jaren, sixties, 1966, 1967, 1968, 1969, 
mei 68, dertig jaar geleden (bij jaargangen tussen 1994 en 2000), 35 jaar geleden 
(jaargangen tussen 2000-2005) en veertig jaar geleden (vanaf 2005). Aangezien 
dé jaren zestig voor veel opiniemakers halverwege dit decennium beginnen, is 
vanaf 1966 gezocht op losse jaartallen125. De term 'mei 68' is opgenomen omdat 
deze maand in binnen- en buitenland wordt beschouwd als een moment waarop 
de jaren zestig een hoogtepunt beleefden126

 Het komt regelmatig voor dat eenzelfde artikel meerdere keren is 
opgenomen in Lexis Nexis. Deze dubbelingen tellen niet mee in de analyses. Op 
enkele uitzonderingen na zijn verder alle artikelen opgenomen in het onder-
zoeksbestand. De volgende uitzonderingen zijn gemaakt. Wanneer iemand naar 
deze periode verwijst vanwege een strikt persoonlijke gebeurtenis, zonder dat 
dit iets zegt over de jaren zestig als periode, dan is dit artikel niet opgenomen in 
de selectie. Om een voorbeeld te geven: In De Groene Amsterdammer haalt 
Wibo van de Linde de jaren zestig aan om een ontmoeting te beschrijven met 
G.B.J. Hiltermann (uitgever en commentator)

. Een nadeel van deze zoekwijze is 
dat artikelen ontbreken waarin opiniemakers met andere woorden verwijzen 
naar de jaren zestig. Stukken vallen bijvoorbeeld buiten beschouwing wanneer 
geschreven wordt over 'hippies', maar de jaren zestig niet als term worden 
genoemd. Niet alle artikelen waren op het moment van de dataverzameling be-
schikbaar in LexisNexis. HP/De Tijd was zelfs nog helemaal niet gedigitaliseerd. 
De Groene Amsterdammer is digitaal beschikbaar vanaf 1994, Elsevier vanaf 
1999 en Vrij Nederland vanaf 2004. De ontbrekende jaargangen zijn per bladzijde 
met het oog gescand op dezelfde zoektermen. Een kanttekening bij de 
handmatige methode is dat verwijzingen naar de jaren zestig over het hoofd 
kunnen worden gezien. 

127. Ergens anders schrijft een 
auteur dat Mies Bouhuys eind jaren zestig een huis kocht aan de Prinsengracht in 
Amsterdam128

 Ieder artikel is opgeslagen met een unieke code waaruit het 
publicatiejaar, het tijdschrift en de auteur zijn te herleiden. Een voorbeeld: het 
op 22 november 2008 in Elsevier (ELV) verschenen artikel Schmelzer liep in PvdA-
val van Wierd Duk krijgt de code 08_11_22_ELV_Duk. Wanneer hij in ditzelfde 
nummer een tweede artikel heeft geschreven, krijgt dit artikel de code: 
08_11_22_ELV_Duk2.  

. Wanneer een persoonlijke gebeurtenis of ontwikkeling een 
relatie heeft met de politieke of maatschappelijke achtergrond, dan telt deze wel 
mee. Denk bijvoorbeeld aan een opiniemaker die in 1969 zijn studie begon en 
verwijst naar het studentenprotest in die tijd. Een artikel is ook niet 
meegenomen wanneer sprake is van een ruwe schatting ('pak hem beet dertig 
jaar geleden' of 'zo ongeveer in de jaren vijftig à zestig'). Ten slotte zijn reclames 
en aankon-digingen van televisieprogramma's buiten beschouwing gelaten. 

 Het uiteindelijke corpus is meer dan 6.000 artikelen groot. De precieze 
aantallen zijn te vinden in Appendix A, Tabel 1 (p. 159). De Groene Amster-
dammer telt met circa 1.000 artikelen het kleinste aantal, daarna volgt HP/De 
Tijd met ruim 1.300, vervolgens Vrij Nederland met bijna 1.800 en Elsevier komt 
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in de verzameling het vaakst terug met meer dan 2.000 artikelen. Het inleidende 
hoofdstuk De actualiteit van de jaren zestig beschrijft dat opiniemakers relatief 
vaak verwijzen naar de jaren zestig. Deze bevinding is een uitkomst van een klein 
kwantitatief onderzoek. De werkwijze is vergelijkbaar met de samenstelling van 
de algemene dataverzameling, maar nu is alleen gezocht binnen de gedigi-
taliseerde oplagen in Lexis Nexis (daarom ontbreekt HP/ De Tijd). De drie 
opiniebladen zijn evenredig vertegenwoordigd, omdat de jaargangen zijn gesel-
ecteerd van 2004 tot en met 2009. Per tijdschrift en per jaar is gezocht op de 
zoektermen 'jaren vijftig', 'jaren zestig', 'jaren zeventig', 'jaren tachtig' en 'jaren 
negentig'. De dubbelingen zijn niet meegerekend in het eindresultaat. In 
Appendix A, Tabel 2 (p. 160-161) is af te lezen in hoeveel artikelen verwijzingen 
voorkomen naar de verschillende decennia.  
 De data zijn verwerkt met behulp van het analyseprogramma Atlas.ti. 
Met deze software is het mogelijk een grote hoeveelheid materiaal te 
doorzoeken en te ordenen door tekstfragmenten, foto's en video's te labelen 
('coderen'). Met behulp van de ordeningen en codes is het vervolgens mogelijk 
om onderzoeksmateriaal terug te halen. Het programma biedt de mogelijkheid 
om gedachtegangen en geheugensteuntjes te noteren, welke inzicht geven in het 
onderzoeksproces. Het programma maakt gebruik van een beperkt aantal 
standaardprocedures- en verwerkingen wat ten goede komt aan de betrouw-
baarheid129

 
. 

3.5 Een thematische inhoudsanalyse 

 
Aangezien het collectieve geheugen van de jaren zestig nog niet eerder is 
onderzocht in Nederland, is dit onderzoek exploratief begonnen. Op inductieve 
wijze benoemt het onderzoek welke associaties opiniemakers hebben met deze 
periode. De methode betreft een 'thematische inhoudsanalyse'. Daarbij draait 
het om de vraag welke thema's, personen, gebeurtenissen en ontwikkelingen 
opiniemakers noemen in relatie tot dit decennium en hoe vaak dat voorkomt130

 Het is mogelijk om binnen de grote hoeveelheid materiaal te komen tot 
een evenwichtige selectie van data. Uit de 6.000 artikelen is een steekproef van 
ongeveer tien procent getrokken. Daarbij is per opinieblad rekening gehouden 
met de verdeling over de verschillende jaren. Voor ieder blad en voor ieder jaar 
is telkens het eerste, het 11e, het 21ste, et cetera artikel geselecteerd. Dat levert 
in totaal ongeveer 630 artikelen op (zie onderstaande tabel). 

. 
Een thematische inhoudsanalyse streeft naar een beschrijvende ordening binnen 
een kluwen aan informatie. De resultaten zijn opgetekend in hoofdstuk 4 Een 
overzicht van de herinneringen aan de jaren zestig. Dat hoofdstuk is te lezen als 
een staalkaart van herinneringen die gezamenlijk het collectieve geheugen van 
deze periode vormen. 
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 GA VN ELV HP Totaal 

1994 4 14 20 7 45 

1995 8 10 23 5 46 

1996 5 11 18 7 42 

1997 4 18 19 6 47 

1998 4 17 6 8 35 

1999 4 7 10 8 29 

2000 2 7 13 7 29 

2001 3 6 12 8 29 

2002 1 15 9 7 32 

2003 2 7 15 17 41 

2004 2 13 14 10 39 

2005 3 12 14 15 44 

2006 14 11 12 14 51 

2007 13 9 15 16 53 

2008 17 9 10 14 50 

2009 17 10 10 11 48 

Totaal 103 175 221 132 631 

Tabel: Aantal artikelen in de steekproef per jaar per tijdschrift 
 
 
Voor de thematische inhoudsanalyse zijn alle passages bekeken waarin opinie-
makers refereren aan de jaren zestig. Samen met een aantal codeurs zijn de 
artikelen en passages voorzien van codes. Aangezien het een interpretatief 
onderzoek is, is het belangrijk dat er op een consistente manier te werk is 
gegaan. De codeurs baseerden zich daarom op een gestandaardiseerd codeboek 
(zie: Appendix B, Codeboek tbv thematische inhoudsanalyses (hoofdstuk 4) p. 
166). Dit boek is samengesteld na een eerste pilot waarin de passages over de 
jaren zestig uit een steekproef van artikelen zijn bekeken. Omdat op voorhand 
niet was te voorzien welke codes zijn toe te kennen, waren de codeurs vrij om 
het codeboek in overleg aan te vullen. Ter verhoging van de consistentie is een 
eerste aantal artikelen gezamenlijk voorzien van codes. Na enkele vergelijkingen 
werd duidelijk dat de codeurs op een vergelijkbare wijze afwegingen maakten131. 
De kwaliteit van de coderingen werd verhoogd door de resultaten met elkaar te 
bespreken en te vergelijken. Dat bevordert de betrouwbaarheid. De codeurs 
waren niet betrokken bij het coderen van de passages over de vermeende 
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erfenis van de jaren zestig (codes 14 t/m 16), waardoor het niet nodig was om 
daar met een vooraf vastgestelde codelijst te werk te gaan. Ten behoeve van de 
betrouwbaarheid van dit onderzoek zijn deze codes tijdens intervisie voorgelegd 
aan andere onderzoekers. 
 De inhoudsanalyse had tot doel om discoursen in kaart brengen die 
laten zien hoe opiniemakers zich de jaren zestig herinneren. Daartoe zijn de 
verschillende posities in kaart gebracht die zij innemen ten opzichte van elkaar. 
De aandacht ging vooral uit naar hun ideeën over de mogelijke invloed van de 
jaren zestig in het heden. De vraag die centraal stond is welke relatie zij veron-
derstellen tussen toen en nu. Is dat een causale relatie, zien zij een opleving 
plaatsvinden van een toenmalig verschijnsel, of staan deze perioden volgens hen 
los van elkaar? Meestal hebben opiniemakers een moreel oordeel over de 
veronderstelde invloed, wat gepaard kan gaan met gevoelens van nostalgie. Bij 
tevredenheid willen zij de situatie graag behouden, bij onvrede over het heden 
kan een restauratief verlangen bestaan naar de jaren vijftig of zestig of er bestaat 
een reflectieve wens om in het heden aspecten overeind te houden van vroeger. 
Het oordeel en de eventuele nostalgie waren eveneens leidend in de zoektocht 
naar discoursen. Langs deze weg kwamen vijf discoursen naar voren die in het 
onderzoek als volgt genoemd worden: het inspiratie-, verworvenheids-, bedrei-
gings-, ontaardings- en destructiviteitsdiscours. 
  

3.6 Een argumentatieve discoursanalyse 

 
De thematische inhoudsanalyse wordt gevolgd door een argumentatieve 
discoursanalyse. Waar de eerste een categorisering nastreeft binnen een grote 
hoeveelheid informatie, identificeert een discoursanalyse achterliggende patro-
nen die de afzonderlijke uitingen reguleren. Er is doelgericht gezocht naar de 
discoursen en frames die het collectieve geheugen van de jaren zestig constru-
eren. De onderzoeksperiode loopt nu van 2004 tot en met 2009. Gekozen is voor 
deze afbakening omdat dit de meest recente onderzoeksjaren zijn. Alle artikelen 
zijn op hun inhoud bekeken. In de uiteindelijke selectie zijn de artikelen op-
genomen waarin een opiniemaker schrijft over een ideaal van de jaren zestig dat 
volgens hem van betekenis is geweest voor de periode daarna. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor een passage waarin een auteur het emancipatie-ideaal 
verbindt aan de toenemende arbeidsproductiviteit of waarin wordt aangenomen 
dat stijgende criminaliteitscijfers een gevolg zijn van een anti-autoritaire houding 
sinds de jaren zestig. Deze wijze van selecteren leverde bijna 380 relevante 
artikelen op. 
 De artikelen en passages over de jaren zestig zijn gecodeerd aan de 
hand van een codeboek (zie: Appendix B, Codeboek tbv argumentatieve discours-
analyses (hoofdstuk 5 t/m 7) p 168). Dit codeboek is tijdens intervisie voorgelegd 
aan andere onderzoekers om de betrouwbaarheid te waarborgen. Een verwijzing 
naar Joke Kool Smit krijgt bijvoorbeeld de code 'Persoon: Kool Smit'. Een 



33 
 

uitspraak over de PvdA als emancipatiepartij krijgt twee codes: 'Politieke partij: 
PvdA' en 'Vrouwenemancipatie'. Om inzicht te krijgen in het waardeoordeel, zijn 
de betreffende passages voorzien van codes met de noemer 'Positief', 'Negatief' 
en 'Neutraal'. Deze werkwijze bracht verschillende thema's naar voren die met 
enige regelmaat terugkeren in de artikelen. De onderwerpen zijn vervolgens 
geclusterd per overkoepelend thema. De codes 'Persoon: Kool Smit' en 'Vrouw-
enemancipatie' vallen bijvoorbeeld onder het overkoepelende thema 'Eman-
cipatie'. Het clusteren van thema's leidt soms tot dilemma's, want hoort de code 
'De Pil' bij het hoofdthema 'Emancipatie' of bij 'Seksualiteit'? De context waarin 
de passage valt, geeft bijna altijd de doorslag. Richt het artikel zich op 
seksegelijkheid, dan is de eerste code van toepassing. Richt het zich op een 
onderwerp als vreemdgaan, dan krijgt de passage de code 'Seksualiteit'. 
 Deze werkwijze leverde negen hoofdthema's op: individualisme, 
burgerlijkheid, emancipatie, seksualiteit, multiculturaliteit, nationale identiteit, 
moralisme, gezag en democratie (zie: Codeboek tbv argumentatieve discours-
analyses (hoofdstuk 5 t/m 7) 'code A t/m I'). Onderwerpen die niet zijn te clus-
teren maar op zichzelf staan, zijn buiten beschouwing gelaten. Dat geldt bijvoor-
beeld voor een passage waarin een auteur de jaren zestig relateert aan de 
groeiende gewoonte om regelmatig van baan te veranderen132 (code 'Loopbaan') 
en voor een passage over het veranderende omroepbestel sinds de jaren 
zestig133

 De eerste vier thema's – individualisme, burgerlijkheid, emancipatie en 
seksualiteit – staan centraal in hoofdstuk 5 Grenzen aan bevrijding? De analyses 
in dat hoofdstuk baseren zich op circa 95 artikelen. Voor de totstandkoming van 
hoofdstuk 6 Lovende cultuurkritiek? zijn ongeveer 45 artikelen bestudeerd die 
betrekking hebben op de thema's integratie en de nationale identiteit. De 
resultaten in hoofdstuk 7 Gestuurde autonomie? komen voort uit de analyse van 
ruim 100 artikelen die gaan over de thema's moralisme, gezag en democratie. Als 
we aannemen dat het onderwerp 'multiculturaliteit' de laatste jaren een brand-
punt was van maatschappelijk debat, is met ongeveer dertig artikelen niet veel 
geschreven over de invloed van de komst van migranten in de jaren zestig (zie: 
Appendix A, Tabel 4 t/m 6, p. 163 t/m 165). Wellicht spelen de jaren zestig en 
hun erfenis een beperkte rol in het integratievraagstuk. 

 (code 'Media Omroepbestel'). 

 De onderscheiden thema's met bijbehorende codes zeggen nog weinig 
over de wijze waarop opiniemakers spreken over de jaren zestig en hun erfenis. 
Een argumentatieve discoursanalyse concentreert zich juist op het vinden van 
patronen en structureren in datgene wat wordt gezegd. Een discours is te 
herkennen aan de terugkerende argumentaties en redeneringen die opinie-
makers gebruiken. Per thema is in de bijbehorende artikelen op zoek gegaan 
naar terugkerende discoursen. De thema's en discoursen die beschreven worden 
in hoofdstuk 4 vormden de leidraad. De zoektocht spitste zich met name toe op 
drie van de vijf discoursen, omdat deze aanzienlijk vaker terugkeren dan de 
andere discoursen: het bedreigings-, ontaardings- en destructiviteitsdiscours. 
Ieder discours kent een eigen argumentatiestructuur. In het bedreigingsdiscours 
stellen de opiniemakers dat de door hen positief gewaardeerde waarden en 
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idealen van de jaren zestig nu onder druk staan. Omdat zij zich het meest dui-
delijk uitspreken ten gunste van de jaren zestig, is de volgende argumentatie-
structuur op hen van toepassing: 'Ja, de jaren zestig...'. In het ontaardings-
discours zijn de opiniemakers in beginsel positief over die jaren, maar zij be-
kritiseren de latere omgang met de waarden en idealen uit die tijd. De 
argumentatiestructuur is: 'Ja, de jaren zestig maar...' of 'Nee, de jaren zestig 
mits'. In het destructiviteitsdiscours spreken opiniemakers zich negatief uit over 
de jaren zestig en hun verdere invloed. De daarbij behorende redenering is als 
volgt te verwoorden: 'Nee, de jaren zestig...'.  
 Het komt regelmatig voor dat er in één artikel meerdere redeneringen 
en argumentatiestructuren zijn waar te nemen, waardoor er dus ook meerdere 
discoursen zichtbaar zijn. Deze zijn los van elkaar beoordeeld. Door de artikelen 
te analyseren op het niveau van argumenten, is het ook mogelijk dat een 
opiniemaker aansluiting vindt bij verschillende discoursen. Argumentatief dis-
coursonderzoek doet recht aan de tegenstrijdigheid en veranderlijkheid van 
individuele opvattingen. Dat geldt in mindere mate voor een benadering waarbij 
naar de opvattingen van individuele personen wordt gekeken. Een voorbeeld in 
dit onderzoek is minister Donner. In zijn integratienota van 2011 dringt hij erop 
aan dat migranten de Nederlandse waarden moeten onderschrijven. Dat was 
anders in een interview van enkele jaren daarvoor. Daarin bekritiseerde hij een 
conformistische houding ten opzichte van migranten: 'Er is een toon in het 
politieke debat geslopen die me niet bevalt. Een toon van: Gij zult assimileren, 
Gij moet in het openbaar onze waarden overnemen'134

 Het is niet altijd even eenvoudig om te beoordelen of iemand zichzelf 
herhaalt of dat een vergelijkbare redenering toch anders is. Zo is het bijvoor-
beeld betwistbaar of egoïsme en hedonisme, als veronderstelde gevolgen van 
een doorgeschoten vrijheidsstreven, moeten worden behandeld als overeen-
komstige verschijnselen of dat dit twee verschillende argumenten zijn die 
worden gebruikt in eenzelfde discours (in dit onderzoek is dat het zogeheten 
'ontaardingsdiscours'. De strekking van het gehele betoog biedt meestal inzicht 
in de bedoelingen van de opiniemaker. In een uitgebreide uiteenzetting over de 
wijze waarop individuen zich tegenwoordig tot elkaar verhouden, is het bijvoor-
beeld verdedigbaar om de verschijnselen als twee argumenten te bezien. Dat is 
anders voor een artikel met een heel ander onderwerp (zoals een filmrecensie), 
waarin de auteur de verschijnselen slechts terloops noemt.  

. Het komt dikwijls voor 
dat opiniemakers in één artikel verschillende opvattingen hebben en argumen-
ten gebruiken. Maar wanneer een opiniemaker in meerdere passages dezelfde 
boodschap verkondigt, worden deze in dit onderzoek als één argument ge-
rekend. 

 Binnen een discours hebben de opiniemakers een eigen logica. Die 
logica vloeit voort uit de (informele) regels die binnen een discours gelden. Mede 
vanwege deze discursieve macht schetsen opiniemakers in een discours verge-
lijkbare problemen, zij dragen dezelfde oorzaken aan en soms komen zij tot 
oplossingen die weinig van elkaar verschillen. Met andere woorden: zij gebruiken 
dezelfde frames waarmee zij hun boodschap kernachtig verwoorden. In de 
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discoursen wordt gezocht naar de terugkerende frames. Dergelijke begrippen-
kaders en standaardverhalen laten zien hoe opiniemakers een tegenstander of 
een breder publiek proberen te overtuigen. Wanneer zij bepaalde personen of 
invloeden framen als oorzaak van een verondersteld probleem verklaren zij een 
ander al dan niet bewust tot tegenstander. In het ontaardingsdiscours krijgt de 
generatie van de jaren zestig bijvoorbeeld de schuld van een toenemend 
hedonisme. Frames geven daarom inzicht in de wijze waarop opiniemakers een 
verbale strijd kunnen voeren in hun beschouwingen over de jaren zestig. 




