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4 Een overzicht van de herinneringen aan de jaren zestig 

 
In dit hoofdstuk worden de herinneringen aan de jaren zestig in kaart gebracht 
(tussen 1994 en 2009). In iedere paragraaf komen verschillende verschijnselen 
aan bod die opiniemakers associëren met deze periode, zoals secularisering, het 
vrijheidsstreven, protest en internationale solidariteit. Elke verwijzing naar de 
jaren zestig geeft een verbeelding van deze periode. De opiniemakers reageren 
met hun bijdragen nauwelijks op elkaar, een enkele uitzondering daargelaten. 
Maar door deze periode op een bepaalde manier te verbeelden nemen zij wel 
posities in ten opzichte van elkaar. De aandacht is met name uitgegaan naar: (i) 
de verbanden die zij leggen tussen de jaren zestig en het heden (causaliteit, 
opleving of vergelijking), en (ii) een oordeel over de veronderstelde invloed van 
deze periode. Bij tevredenheid willen opiniemakers de positieve gevolgen graag 
behouden. Bij onvrede over het heden kan er een restauratief verlangen bestaan 
naar de jaren zestig of naar de periode daarvoor. Daarnaast kan er een reflec-
tieve wens bestaan om bepaalde aspecten van vroeger overeind te houden in 
het heden. 

4.1 Alles werd anders 

 
In de jaren zestig 'werd alles anders', zo luidt een door opiniemakers gebruikte 
leus135. Zij doelen dan met name op de tweede helft van dit decennium. De 
samenleving zou zijn 'opengebroken'136. Een aantal opiniemakers zet zich af 
tegen de dominante opvatting dat er toen een onverwachte breuk plaatsvond. Zij 
stellen dat de veranderingen logische gevolgen waren van continue processen 
die zich al in de perioden daarvoor voltrokken137. Een enkeling stelt dat het alle-
daagse leven gewoon hetzelfde bleef138 of dat dit decennium – net als de jaren 
vijftig – behoudend was139

 

. Wie wel van een maatschappelijke omslag spreekt, 
stelt dat de veranderingen van grote invloed waren op de decennia die volgden. 
Alles werd niet alleen anders, alles bleef grotendeels anders, zo is de teneur van 
deze argumentatie. Invloedrijke ontwikkelingen die worden genoemd zijn onder 
meer: secularisering, migratie en de opbouw van de verzorgingsstaat. 

4.1.1 Toenemende secularisering 

 
In de meer dan veertig beschouwingen over secularisering interpreteren de 
opiniemakers deze trend doorgaans als een ontwikkeling die zich nu al meer dan 
veertig jaar manifesteert. Meer dan de helft van de opiniemakers die hierover 
schrijven legt een causaal verband tussen de jaren zestig en het heden. J.A.A van 
Doorn spreekt bijvoorbeeld over een 'zeer drastische secularisatie' welke 'de 
christendemocratische partijen hebben te verwerken'140. Dat ziet hij onder meer 
terug in de groeiende groep zwevende kiezers. Andere opiniemakers leggen 
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eveneens een verband met het toenemende zwevende electoraat141. Verschil 
van inzicht bestaat over de vraag of het proces van secularisering wel of niet142 is 
voltooid. Meer opiniemakers nemen aan dat die ontwikkeling nog steeds 
doorzet143. Bijna iedereen heeft ook een positief oordeel over secularisering. Het 
wordt een goede zaak gevonden dat religie een privé-aangelegenheid is ge-
worden en mensen daar op een vrije manier invulling aan kunnen geven144. 
Dankzij de ontzuiling wisten individuen zich 'los te rukken' uit de greep van 
collectiviteiten145

 Naast een causale relatie tussen toen en nu maakt een enkeling een 
vergelijking tussen de jaren zestig en het heden. De islam wordt genoemd als 
een religie waarin nu vergelijkbare processen zijn waar te nemen als in het 
christendom in de jaren zestig

. Het positieve oordeel over deze ontwikkeling duidt op een 
wens vast te willen houden aan de secularisering van de samenleving.  

146. Zogenoemd 'verzet tegen de traditie' doet 
Martijn de Rijk, auteur van het boek De nieuwe moskee. Politiek en geloof in een 
provinciestad 'denken aan de manier waarop hijzelf – en een hele generatie met 
hem – in de jaren zestig en zeventig heeft gebroken met de verkalkte en 
verzuilde verhoudingen in naoorlogs Nederland', aldus Emma Brunt in HP/De 
Tijd147

 

. Het seculariseringsproces zou vooral zichtbaar zijn bij de tweede gene-
ratie islamitische migranten. De opiniemakers die deze vergelijking maken zijn te 
typeren als reflectief nostalgisch, omdat zij positief zijn over een ontwikkeling uit 
de jaren zestig die zij opnieuw zien plaatsvinden.  

4.1.2 De komst van migranten 

 
In meer dan veertig artikelen relateren opiniemakers de jaren zestig aan de 
komst van migranten. Er is vooral aandacht voor de Turkse en Marokkaanse 
gastarbeiders148. In mindere mate wordt verwezen naar andere groepen migran-
ten, zoals naar Chinezen149, Italianen150, Spanjaarden151 en migranten uit de 
voormalige kolonie Nederlands-Indië152. Migranten vestigden zich (onbedoeld) 
permanent en lieten hun partners en kinderen overkomen153. In ongeveer 
vijftien artikelen veronderstellen opiniemakers een causale relatie tussen de 
jaren zestig en het heden. Zij stellen dat Nederland is veranderd als gevolg van 
migratie. Gerlof Leistra (Elsevier) ziet 'het Turkse Nederland' bijvoorbeeld in 'de 
opmars van de schotelantenne'154

 Een terugkerende stelling (zo'n twaalf keer) is dat migranten naar 
Nederland kwamen om te werken, waarmee zij het arbeidstekort hielpen 
oplossen. 'De Nederlandse werfbureaus wilden in die jaren alleen maar anal-
fabeten met veel eelt op hun handen'

. 

155. De meeste opiniemakers hebben be-
grip voor deze economische interventie, maar zij benadrukken dikwijls de ge-
brekkige integratie die gevolgen kreeg in de decennia daarna. Problemen die zij 
noemen zijn culturele156 en religieuze157 botsingen en gevoelens van 'vervreem-
ding'158. De islamitische cultuur zou bijvoorbeeld botsen met Nederlandse idee-
ën over seksegelijkheid159. Andere problemen die worden genoemd zijn: hoge 
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werkloosheid160, discriminatie (ook van minderheidsgroepen onderling)161 en 
een oververtegenwoordiging in criminele activiteiten162. In één artikel neemt de 
au-teur aan dat het voor 'nieuwkomers' ook niet makkelijk is om tussen twee 
culturen te leven163

 Wie oog heeft voor latere integratieproblemen is 'reflectief nostalgisch' 
te noemen. Deze opiniemakers zijn niet zozeer ontevreden over de economisch 
gestuurde migratie die in het verleden plaatsvond, maar zij willen dat dit voor-
taan gepaard gaat met betere integratie. Vooral het vermeende taboe dat rustte 
op het benoemen van de problemen en het achterwege blijven van een aanpak 
daarvan worden gehekeld

. 

164. Niettemin blijkt uit de verzameling artikelen dat er 
begin jaren negentig al kritiek werd geuit op de multiculturele samenleving165

 In het migratiedebat distantieert een beperkt aantal opiniemakers zich 
al dan niet expliciet van de dominante opvatting dat migratie in de jaren zestig 
werd ingegeven door de economische situatie. Volgens hen ontstond de 
multiculturele samenleving uit een politiek ideaal

. 

166 dat 'het multiculturalis-
me'167

 Er zijn echter ook optimistische geluiden waar te nemen in de 
beschouwingen. Een aantal opiniemakers ziet de 'politieke correctheid' en de 
nalatige houding van de politiek ten einde komen

 wordt genoemd. Zij hebben geen begrip voor de migratie van meer dan 
veertig jaar geleden. Zij zien dit verschijnsel uit het verleden liever terugge-
draaid. Daarom zijn zij te karakteriseren als restauratief nostalgisch.  

168. Volgens hen is er recentelijk 
een straffe wind gaan waaien en worden integratieproblemen nu benoemd169 en 
bestreden170. Sommigen stellen dat de tweede en derde generatie migranten het 
beter doen dan hun ouders171. Bovendien zouden hun opvattingen over de islam 
minder strikt zijn dan die van de eerste generatie migranten172

 
.  

4.1.3 Opbouw van de verzorgingsstaat 

 
De economisch gunstige situatie in de jaren zestig relateren opiniemakers ook 
aan een ander overheidsproject: de opbouw van de verzorgingsstaat173. Hierover 
zijn ruim tien artikelen verschenen. De jaren zestig worden dan vaak in één adem 
genoemd met de jaren vijftig. Volgens de opiniemakers die hierover schrijven 
was de gedachte achter de verzorgingsstaat dat sociale wetten iedereen 'een 
redelijke levensstandaard' moesten bezorgen174

 De één wijst op de negatieve economische aspecten en de ander op 
sociale neveneffecten. Over beide aspecten zijn ongeveer evenveel artikelen 
verschenen. Vanuit economisch perspectief zouden de kosten van de verzor-
gingsstaat zo hoog zijn opgelopen dat de aanslag op de overheidsfinanciën te 
groot is geworden

. Zij zijn van mening dat dit 
sociale project ondanks de goede bedoelingen uit de hand is gelopen. Daar 
zouden we nu nog last van hebben (causaal verband). 

175. Een enkeling wijt dat aan de mentaliteit van de generatie 
van de jaren zestig, omdat 'het gelijkheidsbeginsel' iedereen toegang verschafte 
tot sociale arrangementen176. Vanuit sociaal perspectief vestigen opiniemakers 
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de aandacht op ontwrichtende verhoudingen binnen de samenleving177. Zo zou 
het motto 'ieder voor zich en de staat voor ons allen' een aantasting van de 
gemeenschapszin betekenen178. Ook zou het emancipatie-ideaal zijn verkwan-
seld, omdat 'het recht op arbeid' plaatsmaakte voor 'een recht op inkomen'179

 Halverwege de jaren negentig stelde Elsevier-columnist Hendrik Jan 
Schoo dat de verzorgingsstaat zou worden 'geofferd op het hakblok van nieuwe 
economische realiteiten'

.  

180

  

. Die voorspelling lijkt vooralsnog niet uitgekomen. De 
houdbaarheid van de verzorgingsstaat is immers nog steeds onderwerp van dis-
cussie. De discussie richt zich op de vraag wat er moet gebeuren. De meeste 
opiniemakers prijzen het basisprincipe van de verzorgingsstaat, maar zij vinden 
dat daar op een andere manier vorm aan moet worden gegeven. Zij nemen een 
reflectieve houding aan, aangezien zij niet terugverlangen naar de tijd waarin de 
sociale wetten nog niet van kracht waren. Dat geldt niet voor de opiniemakers 
die zich druk maken om de sociale cohesie en solidariteit. Zij lijken de verzor-
gingsstaat veel verder te willen ontmantelen en vinden dat het gezin en de 
directe omgeving die taak weer op zich moeten nemen. Het sobere sociaal-
economische stelsel dat zij voor zich zien, is vergelijkbaar met de beperkte 
voorzieningen in de tijd vóór de jaren zestig. Deze opiniemakers zijn meer res-
tauratief nostalgisch te noemen.  

4.2 The Swinging Sixties 

 
De jaren zestig staan bekend als 'The Swinging Sixties'181. Veel herinneringen aan 
de jaren zestig en zeventig hebben betrekking op de kunst en cultuur van die 
jaren. De verzameling artikelen bevat maar liefst 200 artikelen die hier aandacht 
aan besteden. Vernieuwing zou onder meer hebben plaatsgevonden in de 
architectuur182, films183 en theater ('Actie Tomaat')184. Maar het meest wordt 
geschreven over de popmuziek, de mode, de kunst en de literatuur (respec-
tievelijk 34, 17, 27 en 62 artikelen). Met name van de jongere generaties stellen 
opiniemakers dat zij inhaakten op de nieuwe culturele uitingen185. In de be-
schouwingen beperkt de aandacht zich niet alleen tot Nederland, maar wordt 
ook gekeken naar landen als de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk, Italië en 
Griekenland186. Het internationale karakter verklaart wellicht het gebruik van de 
vele Engelse termen, waaronder 'flower power'187, 'hippies'188 en 'sex, drugs & 
rock-'n-roll'189

 

. De jongerencultuur wordt door opiniemakers dikwijls in verband 
gebracht met het drugsgebruik. In deze paragraaf wordt beschreven hoe opinie-
makers denken over de meest in het oog springende culturele uitingen en de 
bijbehorende jongerencultuur.  
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4.2.1 Een nieuwe (jeugd)cultuur 

 
De herinneringen aan de culturele vernieuwing in de popmuziek, de literatuur, 
de mode en de kunst zijn overwegend positief. Vooral aan de popmuziek van de 
jaren zestig geven opiniemakers veel betekenis. Iemand beschrijft hoe muziek de 
identiteit van jongeren bepaalde: 'We kregen er persoonlijkheid mee; 't gaf ons 
de mogelijkheid ons te onderscheiden'190. The Beatles191 en The Rolling Stones192 
worden onlosmakelijk verbonden aan deze periode. The Rolling Stones overigens 
net wat minder vaak en een enkele keer in negatieve zin193. Andere bands en 
artiesten die worden genoemd zijn Herman Brood194, The Kinks195, Pink Floyd196, 
Jimi Hendrix197, The Doors198 en Pete Townshed van The Who199. Ook naar het 
Woodstockfestival uit 1969 wordt regelmatig verwezen in de beschouwingen200

 De opiniemakers leggen verschillende verbanden tussen de popmuziek 
van vroeger en nu. Op de eerste plaats veronderstellen sommigen een causale 
relatie. Volgens hen is de muziek van toen nooit weggeweest. Muzikanten die zij 
nog altijd op het podium zien staan, zijn The Rolling Stones, Paul McCartney

. 

201 en 
Led Zeppelin202. Anderen zien in het heden een opleving plaatsvinden van de 
popmuziek van toen. Beschreven wordt hoe artiesten zich door muziek van de 
jaren zestig laten inspireren203

 Waardering voor culturele uitingen is er ook voor de literatuur van toen, 
al bespeuren opiniemakers een weinig vergaande invloed in het heden. De 
literaire jaren zestig worden vooral als zelfstandige periode interessant gevon-
den. Opiniemakers verwijzen naar verschillende binnen- en buitenlandse boeken 
die destijds uitkwamen: Made in USA van Jan Cremer

. Deze opiniemakers zien geen continuïteit, maar 
een onderbroken lijn van het verleden in het heden. De positieve beschrijvingen 
van de invloeden van de popmuziek uit de jaren zestig zijn te interpreteren als 
een wens om de muzikale vruchten van toen te behouden.  

204, Philip Roth's Portnoys 
Complaint205 en Growing up Absurd van Paul Goodmen206. In twee artikelen 
stellen de auteurs dat mensen – vooral jongeren – sindsdien meer zijn gaan lezen 
als gevolg van het gestegen opleidingsniveau207 of door de introductie van de 
goedkope paperbacks208. Waar de meningen over verschillen is welk genre des-
tijds populair werd: de moderne Vlaamse literatuur209 (zoals Herman de Co-
ninck210), Godfried Bomans211, misdaadboeken212, Zuid-Afrikaanse213 of Zuid-
Amerikaanse literatuur214

 Op het gebied van de mode gaan de opiniemakers er wel vanuit dat de 
jaren zestig hun sporen hebben nagelaten. Invloedrijke ontwerpers waarnaar zij 
verwijzen zijn onder andere Yves Saint Laurent ('het safari-jasje uit 1968')

? 

215 en 
Coco Chanel die destijds een comeback zou beleven216. Stijliconen die worden 
genoemd zijn de Franse zangeres en actrice Francoise Hardy217, Twiggy en 
Barbarana218. Een aantal opiniemakers gaat in op het gebruik van plastic219. 
Iemand beschrijft hoe veertig jaar geleden dasspelden werden gemaakt van 
boterhamzakjes en colliers van tuinslangen220. Het merendeel van de opinie-
makers ziet een herwaardering voor de mode van toen plaatsvinden221. Vooral 
na de eeuwwisseling verschijnen veel artikelen over trends van veertig jaar 
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geleden die nu een tweede jeugd beleven. Dat is te zien aan het jaren-
zestigdesign in kleding222, meubels223 en huishoudelijke apparatuur224. Modever-
schijnselen van toen die weer in zouden zijn, zijn spijkerbroeken225, de mini-
rok226, sleehakken227, sandalen ('Birkenstock')228 en mannen met lang haar en 
bakkebaarden229. Voor een enkeling is deze herwaardering een raadsel: 'Het 
ratjetoe aan design en kleding (...), geeft weinig aanleiding om terug te verlangen 
naar de hippietijd. Wie zit er nog te wachten op (...), het uniseks jeanspak'230

 In de beschouwingen over kunst bestaat consensus over het idee dat de 
jaren zestig en zeventig in het teken stonden van artistieke vernieuwing. Zo 
stellen opiniemakers dat kunstenaars gebruik gingen maken van populaire 
cultuur in hun werk

?  

231. Stripverhalen werden bijvoorbeeld als kunst be-
schouwd232. Maatschappijkritische kunst, waarin de consumptiecultuur het moet 
ontgelden, vinden opiniemakers 'typisch jaren zestig'233. Opkomende stromingen 
die worden genoemd zijn 'minimalistische conceptuele kunst'234, 'futuristische 
kunst' (Constant Nieuwenhuys)235 en een opleving van abstracte kunst ('Mon-
driaan')236. Kunstenaars die in herinnering worden gebracht zijn Ger van Elk, Jan 
Dibbets237 en Willem van Malsen238. Er worden twee verbanden gelegd tussen 
de jaren zestig en het heden. Ten eerste is een aantal opiniemakers van mening 
dat hedendaagse kunstenaars zich laten inspireren door wat er veertig jaar 
geleden werd gemaakt. Zogenoemde 'soft sculptures', 'pop-art' en 'zebrastrepen' 
zouden zijn teruggekeerd in het straatbeeld239. Het enthousiasme over deze 
vermeende opleving is op te vatten als reflectief nostalgisch. Anderen zien een 
einde komen aan de kunstuitingen van destijds. Letterlijk, vanwege 'erosie van 
kunststof in de depots'240, maar vooral figuurlijk omdat vernieuwende kunst 
'minder noodza-kelijk' zou zijn241 of zelfs 'saai' is geworden242

 
. 

4.2.2 Drugsgebruik 

 
In het collectieve geheugen van de jaren zestig zijn de interpretaties van de 
jongerencultuur ambivalent. De één associeert die cultuur met vrolijkheid en 
engagement243, terwijl de ander die vooral beschrijft in termen van egoïsme en 
hedonisme244. De zanger Armand, bekend van de hit Ben ik te min, heeft vooral 
goede herinneringen aan de tijd waarin hij zijn eerste joints rookte 'met de hele 
hippe scene die rond 1966 bij elkaar klitte in Amsterdam'245. De Amerikaanse 
muzikant Randy Newman stelt dat 'iedereen, elke artiest, geïnteresseerd [was] in 
het verbeteren van de omstandigheden'246. Deze associaties staan haaks op het 
beeld van Gerry van der List (Elsevier). Hij beschrijft de 'vreemde vogels' als 
'luidruchtige types die om onduidelijke redenen erg tekeergingen tegen hun 
brave ouders (…) en graag 'tripten', dat wil zeggen zoveel verdovende middelen 
gebruikten dat ze niet meer van deze wereld waren'247

 De opiniemakers associëren de jongerencultuur vaak met drugsge-
bruik

. 

248. De selectie artikelen kent meer dan tien artikelen waarin drugs aan de 
jaren zestig worden verbonden. De tegenstrijdige opvattingen van Armand en 
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Van der List over het drugsgebruik geven weer hoe verschillend daar nu nog over 
wordt gedacht. Die tegenstelling komt ook terug in een artikel over Herman 
Brood, waarin wordt beschreven dat drugs zowel 'vrijheid als onveiligheid 
symboliseren'249. Waar opiniemakers het echter over eens zijn, is dat drugs vanaf 
de jaren zestig zijn genormaliseerd (causaliteit)250. Dat blijkt volgens hen niet 
alleen uit het gebruik, maar ook uit het typische beleid dat Nederland kent. De 
artikelen die vrij neutraal ingaan op de alledaagsheid van drugs, zijn nagenoeg 
allemaal geschreven in de jaren negentig en in de eerste jaren na de eeuw-
wisseling. Vanaf 2002 verschijnen de eerste artikelen die het beeld van een 
geaccepteerd fenomeen bestrijden251. Verschillende opiniemakers zien de accep-
tatie zelfs ten einde komen. Zij stellen dat de normalisering van drugs tegen-
krachten heeft opgeroepen, die hebben geleid tot een 'war on drugs'252

 

. De 
vermeende tegenreactie kan worden opgevat als een restauratieve wens om 
terug te keren naar de periode vóór de jaren zestig, toen drugsgebruik nog 
weinig voorkwam of in ieder geval onzichtbaar was.  

4.3 Het ik-tijdperk 

 
De jaren zestig staan symbool voor de bevrijding van het individu. Verschillende 
opiniemakers stellen dat het ging om 'persoonlijke autonomie' en 'zelfont-
plooiing'253. Dat zien zij onder meer terug in de emancipatie van vrouwen en 
homoseksuelen en de daarmee gepaard gaande seksuele bevrijding. Publicist 
Dick Pels stelt bijvoorbeeld dat de samenleving door het vrijheidsstreven 'meer 
individualistisch, geëmancipeerd en meritocratisch' is geworden254. Dat mensen 
toen op eigen kracht goede posities verwierven schrijft een enkeling toe aan een 
toegankelijker onderwijssysteem255. Een hoger opleidingsniveau zou mensen ook 
'mondiger' hebben gemaakt256. Daarnaast zou tolerantie een kernwaarde zijn 
geworden. Het individu moest namelijk niet alleen zichzelf bevrijden, maar an-
deren ook vrij laten, zo wordt gesteld257. Lang niet iedereen is positief over het 
vrijheidsstreven. Sommigen associëren het met een 'alles-moet-kunnen-menta-
liteit'258, naïviteit259 en egoïsme260. Kortom: de jaren zestig worden dan gezien 
als 'het ik-tijdperk'261

 

. In deze paragraaf komen vier jaren-zestig-idealen aan bod: 
individuele vrijheid, homo- en vrouwenemancipatie en seksuele vrijheid. 

4.3.1 Het streven naar individuele vrijheid 

 
Ongeveer 25 artikelen besteden aandacht aan het streven naar individuele 
vrijheid in de jaren zestig. Hoewel opiniemakers het doorgaans een verademing 
vinden dat de jaren zestig het einde inluidden van de 'verstikkende' jaren vijftig, 
is het oordeel minder positief over de gevolgen van het vrijheidsstreven. Een 
aanzienlijk aantal opiniemakers, ongeveer driekwart van het totaal, is van me-
ning dat de individuele vrijheid in de decennia na de jaren zestig uit de hand is 
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gelopen. Termen die worden gebruikt zijn 'doorgeslagen'262, 'doorgeschoten'263 
of 'geperverteerd'264 individualisme. Opvallend is dat deze argumentatie met 
name in de beschouwingen van na de eeuwwisseling wordt gebruikt. Slechts een 
enkeling stelt dat anderen de jaren zestig nog waarderen, al hebben zij daar zelf 
bedenkingen bij265. Eén van de weinigen die het opneemt voor het vrijheids-
ideaal uit die periode is PvdA-prominent Ed van Thijn266. Hij beschouwt het als 
een verdienste van de jongerengeneratie van destijds dat we in 'een open en 
tolerante samenleving' leven267

 De doorgeschoten individuele vrijheid zien verschillende opiniemakers 
in de geringe mate waarin de gemeenschap nog belangrijk wordt gevonden. 
Individualisme zou zijn verworden tot 'egoïsme'

.  

268. Uit een boekbespreking blijkt 
dat de schrijver Michel Houellebecq spreekt van een 'masturbatoire persoon-
lijkheidscultus'269. De vermeende focus op de 'ik' wordt echter minder erg 
gevonden dan de gebrekkige focus op de 'ander'. Opiniemakers stellen dat de 
beperkte aandacht voor de omgeving op den duur heeft geleid tot maatschap-
pelijke problemen. Zo wordt verwezen naar de verloedering van 'normen en 
waarden'270 en een afkalvend 'moreel besef'271. Wanneer het over een gebrek 
aan gemeenschapszin gaat, verbinden verschillende opiniemakers dat aan 'cul-
tuurrelativisme'272. Een ander uitvloeisel van de vermeende 'alles-moet-kunnen-
mentaliteit' is de 'gedoogcultuur'273. Volgens rechtsfilosoof Paul Cliteur laten 
mensen elkaar teveel met rust, waardoor  ‘verkeerde zaken worden geaccep-
teerd omdat er niks van mag worden gezegd'274

 In verschillende artikelen nemen opiniemakers aan dat er vanuit de 
politiek pleidooien waar te nemen zijn voor een correctie op de doorgeschoten 
vrijheid

. 

275. Volgens hen wordt daarmee gehoor gegeven aan een wens vanuit de 
samenleving276. Een aantal meent dat de ongebreidelde vrijheid vanzelf minder 
wordt277. Deze opiniemakers zien een noodzaak van een ommekeer. Daarin 
schuilt een verlangen naar hoe het vroeger was, toen de jaren zestig nog niet 
hadden geleid tot het gehekelde individualisme. Deze dominante houding is te 
kwalificeren als restauratief. Publicist Dick Pels wijkt af van deze houding. Hij ziet 
de oorsprong van de verabsolutering van vrijheidsrechten eveneens in de jaren 
zestig, maar hij pleit voor een nieuw, door de politieke elite uitgedragen, 'verhef-
fingsideaal' dat zich baseert op 'onzekerheid, zelfrelativering en verdeeldheid'278

 

. 
Hij probeert een eigentijdse draai te geven aan het vrijheidsideaal, wat duidt op 
een meer reflectieve houding. 

4.3.2 Homo- en vrouwenemancipatie 

 
De toenemende individuele vrijheid in de jaren zestig zou hand in hand zijn 
gegaan met de emancipatie van vrouwen279 en homoseksuelen280. Hun vrijheids-
strijd wordt beschouwd als een waardevolle verdienste van die tijd. Zelfs enkele 
critici van het vrijheidsstreven zeggen deze 'verworvenheden' te omarmen281. In 
de verzamelde artikelen keert vrouwenemancipatie aanzienlijk vaker terug dan 
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de acceptatie van homoseksualiteit (respectievelijk ongeveer vijftien en vijf 
keer). Nagenoeg alle artikelen zijn na de eeuwwisseling verschenen. Dat daar-
voor nauwelijks werd geschreven over emancipatie kan erop wijzen dat men het 
toen met elkaar eens was. In het enige artikel uit 1996, een boekbespreking van 
De jurk van de kosmonaute van Jolande Withuis, wordt dit idee bevestigd. De 
auteur vindt dat Withuis de geschiedenis van de emancipatie van de vrouw 
'verfrissend, nuchter en tegendraads' observeert door onderscheid te maken 
tussen sociale klassen282

 Ondanks het feit dat de meeste opiniemakers de toenemende sekse-
gelijkheid zien als een positieve ontwikkeling, worden de feministen die daarvoor 
streden soms als 'te fanatiek' beschouwd

. De nadruk op een andere visie kan erop wijzen dat er 
in die jaren één opvatting bestond die domineerde. 

283. Ook feministe Ciska Dresselhuys is 
niet louter enthousiast. Volgens haar liepen relaties stuk: 'Mannen zaten als een 
koe naar het onweer te kijken. Hun vrouwen waren al weg voor ze door hadden 
wat er aan de hand was'284

 De discussie richt zich vooral op de latere gevolgen van homo- en 
vrouwenemancipatie. Daar denken opiniemakers op uiteenlopende wijze over. 
Ten eerste wordt de strijd gezien als een succesverhaal waarin seksegelijkheid 
een verworvenheid is geworden die moet worden behouden

. 

285. Ten tweede 
wordt de suggestie gewekt dat de emancipatie te ver is doorgeschoten. Zo zou 
het niet geaccepteerd zijn als vrouwen kiezen voor een huiselijk bestaan286. In 
een artikel over aids klinkt eveneens de opvatting door van een doorgeschoten 
ontwikkeling met betrekking tot de homo-emancipatie. De auteur verwijst naar 
hoogleraar virologie Jaap Goudsmit die spreekt van een 'wereldwijde epidemie' 
van HIV-besmettingen na de tolerante jaren zestig287. Ten derde stelt een aantal 
opiniemakers dat seksegelijkheid helemaal geen vanzelfsprekendheid meer is. 
Volgens hen stokt de emancipatie door een 'conservatieve' tijdgeest288 of door 
de invloed van 'de islam' in Nederland289

 Al deze opiniemakers willen de verworven vrijheden graag behouden. 
Dat verzet tegen de veronderstelde bedreiging ervan zou uitblijven lijken zij vaak 
erger te vinden dan de weinig geëmancipeerde opvattingen

. 

290

 

. Toch is hun hou-
ding eerder op te vatten als een restauratief verlangen naar de jaren zestig. De 
kritiek is een aansporing richting passieve vrouwen en mannen om in verzet te 
komen tegen ontwikkelingen die weinig emancipatoir zijn. Hieruit spreekt een 
verlangen naar de tijd toen feministen op de bres sprongen voor seksegelijkheid. 
De jaren zestig staan dan symbool voor hoe het nu weer zou moeten gaan.  

4.3.3 Een seksuele revolutie 

 
Dankzij de emancipatie van veertig jaar geleden zou ook de beleving van 
seksualiteit vrijer zijn geworden. In bijna veertig artikelen brengen opiniemakers 
het onderwerp seksualiteit in verband met de jaren zestig. Zij spreken doorgaans 
in positieve termen over een seksuele bevrijding291. De veronderstelling is dat 
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seks uit de 'taboesfeer' raakte292. De jongerengeneratie rekende volgens hen af 
met de 'preutsheid' van hun ouders293. In de 'seksuele revolutie'294 krijgt de in-
troductie van de anticonceptiepil een belangrijke rol toebedeeld295. Slechts een 
enkeling spreekt zich afkeurend uit over de 'seksuele bevrijding'296. Negatieve 
oordelen zijn er onder meer voor de vermeende acceptatie van pedofilie297

 Over de wijze waarop de seksuele vrijheid zich vervolgens heeft 
ontwikkeld heerst verdeeldheid. Aan de ene kant bestaat hierover tevreden-
heid

.  

298. We zouden de vruchten van de veranderende seksuele zeden nog altijd 
plukken299. Jongeren van nu zijn in tegenstelling tot hun ouders bijvoorbeeld 
goed voorgelicht300. En de inmiddels ouder geworden generatie die de seksuele 
bevrijding propageerde kan nu profiteren van 'het Viagra-tijdperk'301. Deze 
opiniemakers zijn tevreden met de seksuele vrijheid en willen die behouden. Een 
aantal van hen is echter bang dat die vrijheid onder druk is komen te staan302. Zo 
zouden islamitische migranten er 'minder vrije denkbeelden' op nahouden303. 
Daarnaast wordt aangenomen dat de elitaire generatie van de jaren zestig de 
toenemende seksuele vrijheid is gaan problematiseren. Deze generatie zou spre-
ken van 'verplatting' sinds steeds meer mensen daar gebruik van zijn gaan 
maken304. Sommige opiniemakers gaan een stap verder en zien met instemming 
dat de seksuele vrijheid mogelijk wordt ingeperkt. Zij zijn aanzienlijk minder 
positief over de invloed van de seksuele revolutie. Volgens hen is de destijds 
noodzakelijke bevrijding op den duur doorgeschoten305. Negatieve ontwikkel-
ingen die worden genoemd zijn onder meer een 'gebrek aan discretie'306, 
'aids'307, 'zedencriminaliteit en webcamseks'308

 De verschillende interpretaties over de invloed van de seksuele bevrij-
ding van meer dan veertig jaar geleden laten zien dat er sprake kan zijn van 
restauratieve en reflectieve nostalgie. Wie het als een kwalijke ontwikkeling er-
vaart dat de seksuele vrijheid wordt ingeperkt, verlangt wellicht terug naar de 
jaren zestig. Deze opiniemakers hopen op verzet tegen de nieuwe preutsheid, 
zoals de generatie van de jaren zestig destijds in opstand kwam tegen een onvrije 
seksuele moraal (restauratieve nostalgie naar de jaren zestig). Wie daarentegen 
met tevredenheid een correctie ziet plaatsvinden op de ontaarde seksuele 
vrijheid, wil dat de excessen worden bestreden zodat meer recht wordt gedaan 
aan wat de seksuele revolutie ooit voor ogen had. Het goede van die jaren 
wensen zij dus te behouden (reflectief nostalgisch). 

. 

 

4.4 Don't follow leaders 

 
In de jaren zestig zong protestzanger Bob Dylan 'Dont' follow leaders'309. In een 
artikel verwijst een opiniemaker naar dit lied omdat het volgens hem de anti-
hiërarchische mentaliteit van die tijd symboliseert. In die jaren zou de jeugd in 
opstand zijn gekomen tegen regels, strikte omgangsvormen en autoriteiten310. 
Het verzet richtte zich op ouders311, rechters312, leraren313, agenten314 en regen-
ten315. Opiniemakers leggen evenveel nadruk op de informele als op de formele 
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gezagsdragers. Zij zijn het erover eens dat de hiërarchische verhoudingen en 
omgangsvormen afkalfden sinds deze periode316. Verschil van inzicht bestaat 
over de vraag of de opstand voortkwam uit 'rebelsheid' of uit overtuiging317

 

. 
Deze paragraaf richt zich op de rebelsheid, de volgende paragraaf op het ideële 
verzet. Aan bod komen de relatie met autoriteiten, de posities die de opstan-
delingen nu bekleden en de huidige staat van het ideaal van antiburgerlijkheid.  

4.4.1 Een anti-autoritaire houding 

 
In de artikelen veronderstelt de meerderheid dat de anti-autoritaire houding en 
omgangsvormen van de jaren zestig nog altijd bestaan (ongeveer 25 van de bijna 
35 artikelen). Hier wordt uitgegaan van een causale relatie tussen vroeger en nu. 
Aan de huidige informele verhoudingen lezen de opiniemakers het succes af van 
degenen die in verzet kwamen318. Concrete voorbeelden van de ontworsteling 
aan dwang zijn het failliet van het uniform op scholen en op de werkvloer319 en 
de gewoonte om elkaar te tutoyeren320. De informele verhoudingen in kleine 
kring zouden een gevolg zijn van een vrijere opvoeding sinds de jaren zestig321

 Niet iedereen waardeert die anti-autoritaire verhoudingen. Dat geldt 
voor ongeveer de helft van de opiniemakers die hierover hebben geschreven. 
Het negatieve oordeel heeft vooral betrekking op de invloed van die verhou-
dingen in het publieke domein. Door gebrek aan regels en handhaving zou de 
'mondige' of 'calculerende' burger vrijbaan hebben gekregen om de toegenomen 
vrijheid te gebruiken voor het eigen gewin

.  

322. Doordat gezagsdragers niet meer 
zouden ingrijpen, zijn overlast en criminaliteit volgens hen toegenomen323. So-
cioloog Herman Vuijsje stelt dat de politie 'burgers beste kameraad' werd en dat 
de overheid 'op Sinterklaas' lijkt omdat zij haar rol slechts vervulde met het ver-
strekken van 'leuke dingen aan de mensen'324

 Een aantal opiniemakers ziet in een reactie op de negatieve gevolgen 
een omslag plaatsvinden

.  

325. Het einde van de anti-autoritaire houding be-
schouwen zij positief. Voor hen lijkt de gezagsgetrouwe periode vóór de jaren 
zestig nastrevenswaardig. Dat duidt op een restauratief verlangen naar de jaren 
vijftig. Een uitzondering is de componist Joep Franssens. Als alternatief stelt hij 
zich geen gezagsgetrouwe, maar een harmonieuze samenleving voor. De 'acti-
vistische tegencultuur' maakt daarin plaats voor waarden als 'aansluiting', 'over-
weging' en 'deling van kennis'326

 

. De zoektocht naar een eigentijds verhaal 
getuigt van een meer reflectieve houding.  

4.4.2 Rebellen maken carrière 

 
Een interessante vraag is wat er van de opstandige jeugd van de jaren zestig 
geworden is. Een terugkerend antwoord is dat de rebelse jongeren erin zijn 
geslaagd de plek van de oude elite over te nemen. Die positie zouden zij 
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vervolgens nooit meer hebben afgestaan, waardoor zij zijn geworden wat zij ooit 
verfoeiden327. In de woorden van Max van Weezel (Vrij Nederland) hebben zij de 
'barricades ingeruild voor de met weelde gewatteerde bedding van een opportu-
nistische elite'328. Om aan te geven wie nu op het pluche zitten worden verschil-
lende typeringen gebruikt. Dat betreft soms een hele generatie, zoals 'de baby-
boomers' en 'de kinderen van mei '68'329. Voor anderen is het een select 
gezelschap: 'een clubje jonge hemelbestormers'. Personen die worden genoemd 
zijn oud-Nieuw Linkser André van der Louw (die later burgemeester werd van 
Rotterdam)330, de Duitse 'rebel op gymschoenen' Joschka Fischer331 en enkele 
'creatieve mediapersoonlijkheden' zoals A.J. Heerma van Voss, Wim de Bie en 
Wim Noordhoek332

 Een opvallend detail is dat de opiniemakers die aan het woord zijn over 
'de gearriveerde leden' van de protestgeneratie zelf dikwijls behoren tot de 
babyboomgeneratie (geboren tussen 1945 en 1955). Dat geldt voor Marja Brou-
wers, Max van Weezel, Dirk Jan van Baar en Ad Fransen. Gezien hun functies als 
columnist, schrijver of vaste redacteur kunnen we stellen dat zij in zekere zin ook 
carrière hebben gemaakt. Vanwege de rol die zij vervullen in het publieke debat 
kunnen zij worden gerekend tot de intellectuele elite. Het is niet duidelijk of deze 
babyboomers terugverlangen naar de opstand tegen de gevestigde orde van 
meer dan veertig jaar geleden. Zo klinkt een restauratieve wens door om terug 
te willen keren naar de jaren zestig, toen de toenmalige elite plaats moest maken 
voor een nieuwe generatie. Tegelijkertijd zijn zij de aangewezen personen om de 
kritiek ter harte te nemen, tenzij zij de sinds de jaren zestig verworven posities 
willen behouden.  

. 

 

4.4.3 (Anti)burgerlijkheid 

 
Hoewel een anti-autoritaire houding stevig is verankerd in de herinneringen aan 
de jaren zestig, geldt dat niet per definitie voor antiburgerlijkheid. De ene 
opiniemaker gaat ervan uit dat er destijds weinig verschil bestond met de bur-
gerlijke jaren vijftig, een ander brengt een scherp contrast aan tussen de jaren 
vijftig en de antiburgerlijke jaren zestig. De waardering voor de verdere 
ontwikkeling van de (anti)burgerlijke cultuur is net zo diffuus. 
 Wie de jaren zestig associeert met antiburgerlijkheid, ziet die periode 
als het afscheid van 'stijfburgerlijke codes' tussen seksen, generaties en klas-
sen333 of als het einde van de 'truttigheid en calvinistische zuinigheid'334. Hoewel 
de kleinburgerlijkheid van de jaren vijftig niet positief wordt gewaardeerd, wordt 
de antiburgerlijke norm die daarop volgde gezien als het andere uiterste. Als 
reactie zou er nu weer meer ruimte bestaan om een burgerlijk bestaan te 
leiden335. Zo wordt aangenomen dat jongeren weinig ophebben met het anti-
burgerlijke leven van hun ouders. Dat is treffend verbeeld in een verwijzing naar 
een boek waarin de kinderen van de hoofdpersoon – 'een hippiemoeder' – 'ge-
woon naar school [willen], een vader en aardappelpuree'336. Premier Balkenende 
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zou de 'coming out van de burgerman' hebben begrepen337. Slechts een enkeling 
betreurt het dat er de laatste jaren een zogenoemde 'romantisch-conservatieve 
tijdgeest' heerst, waarin de antiburgerlijke jaren zestig te boek staan 'als wortel 
van alle kwaad'338

 Verschillende opiniemakers nemen duidelijk stelling tegen de idee dat 
de jaren zestig een breuk betekenden met burgerlijkheid. Volgens hen voelen de 
meeste mensen zich nog altijd thuis bij een traditionele cultuur

. 

339. Dat daar 
dikwijls aan voorbij wordt gegaan, is volgens hen 'een kwalijke erfenis' van de 
jaren zestig340. In een column richt Dirk Jan van Baar (HP/De Tijd) zich in het bij-
zonder tot de machthebbers binnen de PvdA. Sinds de jaren zestig zouden de 
sociaaldemocraten afscheid hebben genomen van idealen als 'verheffing en 
burgermansfatsoen'. Volgens Van Baar liet zij daarmee haar traditionele 
achterban in de steek341

 Ongeacht of de jaren zestig nu wel of niet burgerlijk worden gevonden, 
de dominante gedachte is dat burgerlijkheid tegenwoordig volop wordt gewaar-
deerd. Waar eveneens eensgezindheid over bestaat, is dat de jaren vijftig burger-
lijk waren. Als deze zienswijzen aan elkaar worden gekoppeld, ontstaat het beeld 
dat er (weer) een verlangen bestaat naar de jaren vijftig. Wie met instemming 
vindt dat de burgerlijkheid nog altijd zegeviert, kan worden geassocieerd met 
een op behoud gerichte houding. Degenen die tevreden zijn met een vermeende 
afrekening met het antiburgerlijke sentiment hebben een restauratief verlangen 
naar de jaren vijftig.  

. 

 

4.5 De helden van '68 

 
Verschillende opiniemakers gaan ervan uit dat degenen die in opstand kwamen 
tegen de heersende cultuur veertig jaar geleden werden gedreven door 
maatschappelijk 'engagement'342. Het gevoel 'dat alles mogelijk was' zou het 
idealisme hebben versterkt343. De bevlogenheid wordt verbonden aan de groei-
ende wens om meer invloed te krijgen in de politiek344, in de zorg345 en op 
scholen en universiteiten346. Wederom geven opiniemakers aan de (hoogopge-
leide347) jongere generatie een doorslaggevende rol348. Amsterdam wordt gezien 
als het toneel waar het verzet zichtbaar plaatsvond349. De sociale bewegingen, 
en met name Provo, zijn voor verschillende opiniemakers de voertuigen van het 
verzet350. Ook de studentenbeweging roept associaties op met het protest, zowel 
in Nederland351 als in het buitenland, zoals in Frankrijk352, Duitsland353 en de 
Verenigde Staten354. De bezetting van het Maagdenhuis is de actie waarnaar het 
vaakst wordt verwezen355. Het wereldwijde protestjaar 1968 staat als jaartal ook 
in Nederland symbool voor 'de jaren zestig'356. Zo worden de actievoerders 
(enigszins ironisch) 'de helden van '68' genoemd357. In Nederland zou het protest 
vooral 'ludiek'358 zijn geweest, zoals de 'happenings' bij het Lieverdje in Amster-
dam359. Een enkeling schrijft het uitblijven van conflict toe aan de meebuigende 
opstelling van 'confessionele leiders'360.  
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4.5.1 Idealisme 

 
Een aantal opiniemakers vergelijkt de mate van idealisme van nu met die van de 
jaren zestig. De jeugd van tegenwoordig zou nog altijd geëngageerd zijn, al geeft 
zij daar een andere invulling aan dan de jongeren van de jaren zestig. Zo stelt een 
aantal opiniemakers dat zij dezelfde idealen voor ogen hebben als hun ouders 
('vrede, een betere wereld, geen honger en ellende'), maar zij zouden 'beseffen' 
dat deze moeilijk zijn te verwezenlijken361. Het oordeel over de generatie die 
jong was in de jaren zestig is negatiever362. Opiniemakers vinden hen inmiddels 
egoïstisch of apathisch. Zo neemt een auteur aan dat de gemiddelde babyboom-
er 'het te druk heeft met zijn golfcursus, yogales en zeiltochten om nog toe te 
komen aan een hervorming van de maatschappij'363. In landen als Groot-
Brittannië364 en de Verenigde Staten365 zou het oordeel over die generatie niet 
milder zijn. Slechts een kleine minderheid ziet bij deze generatie nog het idealis-
me van destijds366

 Het uiteenlopende oordeel over de mate van idealisme van de genera-
ties laat een verschillend verlangen zien. Het begrip voor de jongeren van nu 
past bij een reflectieve houding. Dat zij op een eigen manier idealistisch zijn, lijkt 
als een prima alternatief te worden beschouwd. Het verwijt richting de vroegere 
protestgeneratie komt daarentegen voort uit een restauratief verlangen naar de 
jaren zestig, de tijd waarin er bij deze generatie nog wel idealisme aanwezig was. 

. 

 

4.5.2 Protest 

 
In de ongeveer vijftien beschouwingen over protestbereidheid zijn vergelijkbare 
ideeën waar te nemen als in de artikelen over idealisme. Dat verrast niet, want 
de begrippen liggen in elkaars verlengde. Het verschil is dat protest een meer 
actieve houding verondersteld; mensen zijn bereid te handelen met als doel het 
bereiken van idealen. Ook in deze beschouwingen trekken opiniemakers verge-
lijkingen tussen de jaren zestig en nu. De één trekt daaruit de conclusie dat de 
protestbereidheid nog altijd aanwezig is en de ander stelt dat die niet meer 
bestaat. 
 Een kleine meerderheid merkt op dat mensen nog altijd in protest 
komen367, al wordt in één artikel gesteld dat de frequentie is gedaald368. Deze 
opiniemakers zijn doorgaans van mening dat de wijze waarop daar vorm aan 
wordt gegeven is veranderd. Zo zou het podium zijn verplaatst 'van de straat 
naar de opiniepagina's of de rechtszaal'369. Daarnaast zou de strijd in mindere 
mate worden ingegeven door idealisme370. Anderen benadrukken een verschil in 
stijl. Zij komen tot de conclusie dat het er in de jaren zestig 'vrolijker en vriende-
lijker' aan toe ging371. De beeldvorming wordt echter ook bepaald door de 
opiniemakers (zeven in de selectie van artikelen) die geen protestbereidheid 
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meer bespeuren. Zij dragen daarvoor verschillende verklaringen aan. Zo zou de 
tijdgeest zo zijn veranderd372 dat de protesten van destijds nu 'vreemd en naïef' 
zouden aandoen373. Daarnaast schrijven enkele opiniemakers de afnemende 
protestbereidheid toe aan de houding die autoriteiten destijds innamen. Hun 
'toegevende' houding zou het minder noodzakelijk hebben gemaakt om nu nog 
in protest te moeten komen374. In Italië zou angst bestaan voor protest, omdat 
de actiebewegingen op gewelddadige wijze werden aangepakt375. Ten slotte 
verklaren enkele opiniemakers het geringe verzet uit de houding van de 
voormalige actievoerders. De meer 'radicale bewegingen', zoals de CPN en ver-
schillende milieuclubs, zouden zijn opgegaan in meer geïnstitutionaliseerde 
organisaties als GroenLinks376

 De meeste opiniemakers hebben er begrip voor dat mensen op een 
andere manier in protest komen of dat er sprake is van afnemende protest-
bereidheid. Het zou immers minder noodzakelijk zijn en nieuwe vormen worden 
niet slechter gevonden (een enkele uitzondering daargelaten

. 

377

 

). Er wordt in de 
beschouwingen een reflectieve houding aangenomen ten opzichte van de jaren 
zestig. Er is begrip voor de veranderende tijdgeest.  

4.5.3 Inspraak en zeggenschap 

 
Aan het idealisme en protest van de jaren zestig verbinden opiniemakers met 
grote regelmaat het ideaal van verdergaande democratisering. In bijna dertig 
artikelen verwijzen opiniemakers naar het streven naar meer inspraak en 
zeggenschap. Met name jongeren en studenten zouden de strijd zijn aangegaan 
met gezagsdragers om meer te zeggen te krijgen. Het democratiseringsideaal 
wordt nog altijd geprezen. Slechts een enkeling laat zich kritisch uit over dit 
ideaal378. Maar ondanks de goede intentie nemen opiniemakers – met een 
positief of negatief oordeel – aan dat het streven naar verdergaande democrati-
sering is mislukt. In een handjevol artikelen is de conclusie dat het streven naar 
democratisering wel iets heeft opgeleverd379, bijvoorbeeld dat mensen mondiger 
zijn geworden380

 Op de eerste plaatst beschouwen opiniemakers het streven als mislukt 
vanwege de 'machtsbolwerken' die nog altijd zijn gesloten in de politiek, de jour-
nalistiek en op de universiteiten. Een aantal wijt dat simpelweg aan de im-
populariteit van het ideaal

. 

381. Meestal moeten de vernieuwers van de jaren 
zestig het ontgelden382. Zij zouden het ideaal hebben opgegeven sinds zij zelf aan 
de macht zijn gekomen. Dit verwijt richt zich in het bijzonder op politici van D66 
en de PvdA (vanwege de vernieuwingsbeweging Nieuw Links)383. Fortuyn richt 
zich niet alleen op de jaren-zestig-generatie maar ook op de gevestigde partijen. 
Uit rancune over de 'linkse jaren zestig' zou VVD-prominent Hans Wiegel het 
wetsvoorstel voor de invoering van referenda 'hebben laten sneuvelen', aldus 
Fortuyn384

  
.  
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 Op de tweede plaats ervaren sommige opiniemakers het streven als 
mislukt omdat de verwezenlijking van het democratiseringsideaal averechts 
heeft uitgepakt. Zij gaan er wel vanuit dat de pogingen voor meer inspraak en 
zeggenschap ooit succesvol zijn geweest385. Gezien de negatieve toon zijn zij 
daar echter niet enthousiast over. Het jammerlijke falen van het ideaal wordt op 
verschillende manieren uitgelegd. Een auteur stelt bijvoorbeeld dat mondigheid 
ontaarde in het opzetten van een grote mond386. Dat emoties een grote rol zijn 
gaan spelen verklaren sommigen uit de rol van de media. Die zouden zich laten 
leiden door 'de waan van de dag'387. Het primaat van de nieuwsvoorziening zou 
door toenemende burgerjournalistiek zijn verschoven naar 'louter boze bur-
gers'388. Andere opiniemakers wijten de mislukking aan de introductie van 
overlegstructuren, omdat die in de praktijk vooral zouden hebben geleid tot 
'meer bureaucratie en stroperigheid'389. In enkele kritische betogen over de 
gevolgen van verdergaande democratisering uiten opiniemakers een wens naar 
sterker leiderschap en centrale sturing390. Slechts één opiniemaker zet zich 
nadrukkelijk af tegen de 'veelgehoorde opvatting' dat de democratisering van de 
jaren zestig te ver is doorgeschoten 391

 In de twee zienswijzen op het mislukte democratiseringsideaal schuilen 
gevoelens van restauratieve en reflectieve nostalgie. De opiniemakers die het 
betreuren dat het democratiseringsideaal is opgegeven, hebben een restauratief 
verlangen naar de jaren zestig. Zij hopen dat de belofte van meer inspraak en 
zeggenschap van ruim veertig jaar geleden alsnog wordt waargemaakt. De kritiek 
met betrekking tot de averechtse effecten laten een reflectief verlangen naar de 
jaren zestig zien. Deze opiniemakers zijn immers niet negatief over het ideaal van 
verdergaande democratisering, maar willen niet dat dit in de praktijk een 
belemmering betekent voor het functioneren van de democratie.  

. 

  

4.6 Een linkse revolte 

 
De 'politieke jaren zestig' beginnen in de opvatting van veel opiniemakers door-
gaans in de tweede helft van dat decennium. Om aan te geven dat het een 
onrustige tijd was, gebruiken zij woorden als 'rumoer'392, 'crisis'393, 'revolte'394 en 
'revolutie'395. Dikwijls wordt de Nacht van Schmelzer en de val van het kabinet 
Cals genoemd als omslagpunt396. De drie confessionele partijen zouden hun 
trou-we achterban grotendeels hebben verloren397. Verschillende opiniemakers 
be-schrijven hoe linkse politieke nieuwkomers gingen meedingen om de 
macht398. Met dezelfde vanzelfsprekendheid als wordt gesproken over 'links', 
gebruiken zij termen als 'communistisch'399, 'progressief'400 en ‘liberaal’401. De 
prestaties van de vernieuwers worden afgelezen aan de doorbreking van 'het 
oude circuit', aan 're-ideologisering en polarisatie' en aan toenemende politieke 
interesse402. Vanwege het succes van de 'linkse' politieke vernieuwers zien 
verschillende opiniemakers de jaren zestig als een linkse periode. Slechts één 
opiniemaker merkt op dat Nederland 'in die jaren bijna alleen maar werd 
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geregeerd door centrum-rechtse coalities'403

 

. Deze paragraaf richt zich op de 
twee politieke vernieuwers waar met grote regelmaat over wordt geschreven: 
D66 en Nieuw Links (de vernieuwingsbeweging binnen de PvdA). 

4.6.1 D66 

 
De intentie van D66 om 'het politieke bestel op te blazen' roemen opiniemakers 
nog altijd404. Vooral over oprichter Hans van Mierlo is het oordeel positief405. Een 
aantal opiniemakers komt echter tot de conclusie dat de Democraten hun belof-
ten niet hebben waargemaakt406. Zo stelt HP/De Tijd-columnist Dirk Jan van Baar 
dat 'D66 het politiek bestel eerder [heeft] geschraagd dan opgeblazen'407. Dat de 
partij een machtspartij is geworden baseren sommigen op de regeringsdeelname 
tijdens de Paarse kabinetten en het tweede kabinet-Balkenende. Vanwege deze 
machtspositie lijkt de teleurstelling over de uitgebleven vernieuwing nog groter. 
De kritiek op de Paarse periode richt zich overigens ook op de PvdA408

 De teleurstelling over D66 onder Paars heeft betrekking op de politieke 
stijl en de inhoudelijke koers. Wat de stijl betreft zouden de Democraten 
'technocratisch en monistisch' opereren

.  

409 en 'achterkamertjespolitiek' bedrij-
ven410. Het inhoudelijke programma is volgens sommigen geen concretisering 
van de jaren-zestig-idealen. Een auteur ziet Paars als een 'gewoon conservatief-
liberaal kabinet'411. Anderen zijn juist kritisch op de koers omdat het een 
continu-ering betekent van de jaren zestig. Zo zou het euthanasiebeleid 'naïef' 
zijn412 en de ideeën over seksualiteit 'achterhaald'413. De verwijten tijdens het 
tweede Kabinet Balkenende spitsten zich voornamelijk toe op het inhoudelijke 
program-ma. Door samen te werken met het CDA en de VVD, zou D66 'een 
rechtsconser-vatieve' weg zijn ingeslagen. Als voorbeeld verwijst een auteur naar 
de 'bikkel-harde' bezuinigingen op sociale voorzieningen414. Een aantal vindt het 
geen novum dat D66 kiest voor macht ten koste van haar eigen programma415. 
Partijprominent Roger van Boxtel vindt het tijd dat de 'jarenzestigromantiek' 
plaatsmaakt voor 'professionalisering'416

 Met dit reflectieve geluid vormt Van Boxtel met enkele andere opinie-
makers een uitzondering. De meesten hebben een meer restauratief verlangen 
naar het D66 van veertig jaar geleden. Zij vinden het immers jammer dat de 
partij de beloofde politieke vernieuwing niet heeft waargemaakt, in stijl noch in 
inhoud.  

. 

 

4.6.2 Nieuw Links 

 
De roep om politieke vernieuwing werd binnen de PvdA geuit door Nieuw 
Links417. Die beweging bestond volgens opiniemakers uit jongeren418 met een 
'fris'419 of 'radicaal' geluid420. Zij zouden met de partij een linkse weg in hebben 
willen slaan421. De benoeming van een aantal Nieuw Linksers in het partijbestuur 
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ziet een aantal als 'een overwinning'422. Toch krijgen de PvdA en Nieuw Links her-
haaldelijk het verwijt dat zij er niet in zijn geslaagd de veranderingen duurzaam 
te maken. Niettemin neemt een enkeling een kortdurende opleving waar van de 
ambities van Nieuw Links423. Een opiniemaker verwijst naar de jongerenbewe-
ging Niet Nix in de jaren negentig424

 Het terugkerende verwijt is dat de PvdA (en links in het algemeen) zich 
sinds de jaren zestig heeft 'vervreemd' van de traditionele achterban

.  

425. Zij bleek 
niet nieuw en niet links te zijn. Ten eerste stellen verschillende opiniemakers dat 
de vernieuwers voornamelijk belangstelling kregen voor de macht. In hun rol als 
bestuurder zou 'de geest van Nieuw Links weer in de fles zitten'426. Met hun 
elitaire en gelijkhebberige houding zou er een grote afstand zijn ontstaan met de 
gewone man427. Ten tweede zou de partij ook inhoudelijk steeds minder aantrek-
kelijk zijn geworden voor grote groepen kiezers. Met de nadruk die kwam te 
liggen op thema's als individuele vrijheid had de partij geen oog meer voor 
problemen waar de traditionele achterban mee te kampen heeft, zo luidt de 
redenering. De meningen verschillen over de genegeerde problemen, zoals 
onveiligheid428, sociaal-economische onzekerheid429, integratieproblemen430 en 
een onderschatting van nationale gevoelens431

 Deze opiniemakers willen een PvdA zonder invloed van Nieuw Links. In 
de betogen is een restauratief verlangen waarneembaar naar de PvdA van de 
jaren vijftig, want toen zou de partij nog oog hebben gehad voor mensen met 
een zwakke positie. De ingezette partijvernieuwing onder invloed van Nieuw 
Links lijken zij terug te willen draaien. Dat idee wordt een enkele keer vrij 
letterlijk verkondigd in pleidooien waarin veel wordt verwacht van het oude 
verheffingsideaal

.  

432

 
. 

4.7 (Inter)nationale beroering 

 
De jaren zestig staan niet alleen te boek als politiek turbulente jaren in de 
nationale politiek, ook internationaal gezien beschouwen opiniemakers dit 
decennium als een roerige periode. In een flink aantal beschouwingen gaat veel 
aandacht uit naar internationale conflicten die ook in Nederland leidden tot op-
winding. In de verzameling artikelen zijn hierover ruim veertig artikelen 
opgenomen. Er zijn vijf internationale politieke kwesties die met grote regelmaat 
terugkeren: de gebeurtenissen in de jaren zestig naar aanleiding van de Koude 
Oorlog (i), de Zesdaagse Oorlog in het Midden Oosten (1967) (ii), het einde van 
de Praagse Lente (1968) (iii), de vermeende hoogtepunten tijdens de Vietnam-
oorlog (iv), en het veranderende collectieve geheugen over het oorlogs- en 
koloniale verleden (v). Vaak betreffen de herinneringen 'feitelijke' beschrijvingen 
van wat er destijds gebeurde. Deze paragraaf beperkt zich tot de kwesties waarin 
opiniemakers verbanden leggen tussen het verleden en het heden. Dat doen zij 
als het gaat over het bestaan van internationale solidariteit, de invloed van de 
Vietnamoorlog, de omgang met het nationale verleden en (daaraan gekoppeld) 
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de opvattingen over Prins Claus. 
 

4.7.1 Internationale solidariteit 

 
De jaren zestig staan bekend als een periode waarin de blik naar buiten was 
gericht. Opiniemakers stellen dat de internationale solidariteit groot was. Zo 
wordt verwezen naar de protesten tegen de Vietnamoorlog in Nederland en in 
de Verenigde Staten433. De internationale betrokkenheid zou eveneens aanwezig 
zijn geweest tijdens de Zesdaagse Oorlog434 en de Praagse Lente435. Binnen links 
Nederland ontstonden bijvoorbeeld 'hevige discussies' over de verenigbaarheid 
van het socialisme en democratische vrijheden436

 In het beperkte aantal artikelen over dit thema is een meerderheid van 
de opiniemakers van mening dat het internationalisme te ver is doorgeschoten 
(drie van de vier artikelen)

. In de artikelen analyseren de 
opiniemakers de huidige mate van internationale solidariteit. Hoewel niemand 
denkt dat die nog even groot is, wordt uiteenlopend gedacht over de noodzaak 
daarvan. 

437. De terugkerende stelling is dat de nationale pro-
blematiek werd overschaduwd door de aandacht die uitging naar andere landen. 
De politiek moet het daarbij ontgelden. De één ziet het kosmopolitisme als een 
algemene 'kwaal' van de politiek438. De ander refereert meer specifiek aan 
'politici van socialistische, confessionele en sociaaldemocratische huize'439. Ech-
ter, uit een artikel van Ed van Thijn (PvdA) blijkt dat hij wel waarde hecht aan 
sociale rechtvaardigheid en internationale solidariteit. Hij is er alleen niet hele-
maal zeker van of Nederland 'nog net zo open is' als in de jaren zestig440

 Aangezien de meerderheid niet gelukkig is met het internationalisme 
sinds de jaren zestig kenmerkt de dominante houding zich als restauratief 
nostalgisch. De opiniemakers met deze houding lijken terug te verlangen naar de 
tijd van vóór de internationaal georiënteerde jaren zestig. Alleen Van Thijn heeft 
positieve gevoelens over deze periode. Omdat hij vreest voor een afnemende 
open houding richting andere landen verlangt hij ook restauratief nostalgisch 
terug naar vroegere tijden, maar voor hem zijn dat de jaren zestig.    

.  

 

4.7.2 De Vietnamoorlog 

 
Verschillende opiniemakers zien de internationale solidariteit onder andere in 
het verzet dat in de jaren zestig groeide tegen de Vietnamoorlog441. Het 'anti-
Amerikanisme' zou sindsdien de overhand hebben442, al wordt dat niet als wen-
selijk gezien443. De meeste opiniemakers brengen de Vietnamoorlog echter in 
herinnering om parallellen te trekken tussen toen en nu. In het heden gaat het 
dan om de oorlog die George W. Bush in Irak begon. De doorgaans negatieve 
herinneringen aan de Vietnamoorlog laten zien dat de oorlog in Irak kritisch 
wordt beoordeeld.  
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 De overeenkomsten die worden getrokken hebben betrekking op de 
timing, de omvang en de gewelddadigheid van de acties. In beide situaties 
zouden de aanvallen hebben plaatsgevonden aan 'de vooravond van verkiezin-
gen'. Daarbij wordt aangenomen dat het Amerikaanse leger in beide gevallen 
'verkeerde informatie verschafte' ter rechtvaardiging van de oorlog444. In omvang 
zou de gelijkenis blijken uit de enorme inzet van Amerikaanse soldaten445 en uit 
de grote mate van geweld446. Daarnaast ziet een opiniemaker een parallel in de 
persoon van de Republikeinse presidentskandidaat John McCain. Hij zou zijn 
deelname tijdens de Vietnamoorlog hebben ingezet in de verkiezingsstrijd447. 
Het komt ten slotte één keer voor dat er een parallel wordt getrokken met de 
recente Nederlandse bijdrage aan de oorlog in het Midden-Oosten. De Neder-
landse diplomatieke inzet van CDA-minister Maxime Verhagen brengt Henk Hof-
land in verband met het boek Bericht van de rattenkoning van Harry Mulisch uit 
1966. Mulisch schreef destijds dat de Nederlandse regering tijdens de Vietnam-
oorlog 'een schoothondje was van de Amerikanen', aldus Hofland448

 
. 

4.7.3 Een veranderende blik op het nationale verleden 

 
In de jaren zestig zou het beeld van het nationale verleden voorgoed zijn 
veranderd. In de artikelen veronderstellen opiniemakers dus een causaal ver-
band tussen toen en nu. Zowel de herinnering aan het koloniale verleden als aan 
de Tweede Wereldoorlog is in hun ogen sindsdien niet meer hetzelfde. Verschil-
lende opiniemakers stellen dat er over deze thema's in die jaren voor het eerst 
discussies opgang kwamen, wat overigens niet alleen voor Nederland gold449. Zo 
zou in Nederland bijvoorbeeld discussie zijn ontstaan over de oorlogsmisdadiger 
Adolf Eichmann: of hij als mens fout was of slechts uitvoerder in een fout 
systeem450. Meestal zien de opiniemakers de jongerengeneratie als katalysator 
van de veranderende kijk op het nationale verleden. Zij zouden kritisch zijn op de 
betrokkenheid dan wel op de nalatigheid van hun ouders bij deze dramatische 
perioden451

 Over het algemeen heerst tevredenheid over de toenemende aandacht 
voor de donkere kanten van het koloniale

.  

452 en het oorlogsverleden453. Volgens 
de meesten wordt daarmee meer recht gedaan aan wat er destijds is gebeurd. 
De schrijver Adriaan van Dis zegt dat de jeugd afscheid nam van de bedruktheid 
'als gevolg van de constante gedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog'454. Toch 
zijn er in vier artikelen ook opvattingen waarneembaar over de veranderende 
omgang met het verleden die tot minder positieve herinneringen leiden. Deze 
opiniemakers maken bezwaar tegen een overdreven negatief beeld van het 
nationale verleden455 of zij hekelen de 'moreel superieure houding' richting hun 
ouders456. Daarnaast zou er een politiek klimaat zijn ontstaan waarin 'moeilijke 
discussies onmogelijk worden gemaakt' door steeds te verwijzen naar de Tweede 
Wereldoorlog457

 Het minderheidsstandpunt over het veranderende historische besef is 
. 
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uit te leggen als reflectief en restauratief nostalgisch. Aan de ene kant vinden 
opiniemakers dat een positievere kijk op het verleden kan bijdragen aan natio-
nale trots en gemeenschapszin. Hier wordt op zoek gegaan naar een nieuwe 
manier van omgaan met de collectieve herinnering zoals die in de jaren zestig tot 
stand zou zijn gekomen (reflectief). Aan de andere kant wordt de veranderende 
herinnering volledig afgewezen, omdat het tot nieuwe taboes zou hebben geleid 
(restauratief). 
 

4.7.4 Antipathie voor Prins Claus 

 
Een uitvloeisel van de moeizame relatie met het oorlogsverleden in de jaren 
zestig zien opiniemakers in de antipathie richting Claus van Amsberg die met 
prinses Beatrix trouwde. Er wordt onder meer geschreven over de rookbommen 
die Provo gooide tijdens het huwelijk in 1966458. De Provobeweging uitte daar-
mee onvrede over de Duitse afkomst van de nieuwe prins. In vier artikelen over 
de latere waardering voor de prins nemen de opiniemakers aan dat door de 
jaren heen steeds minder is overgebleven van de antipathie. Zelfs (linkse) 
mensen die aanvankelijk grote bezwaren tegen de prins hadden, zouden hem 
inmiddels sympathiek vinden459

 Deze opiniemakers noemen verschillende gebeurtenissen die de 
toenemende sympathie voor prins Claus na de jaren zestig zouden verklaren. Dat 
schrijven zij bijvoorbeeld toe aan zijn belangstelling voor de Nederlandse en 
internationale politiek

. Over deze omslag is met name geschreven na 
het overlijden van de prins in 2002. 

460 en aan 'de geboorte van zijn troonopvolger'461. Provo-
kopstuk Roel van Duijn hoort bij de groep voormalige tegenstanders. Hij heeft 
spijt van 'de acties tegen hem als persoon', maar hij heeft 'geen spijt van de 
rookbommen'. Inmiddels beschouwt hij de prins als een Provo, sinds hij demon-
stratief zijn stropdas afwierp, 'al hadden wij het een tamme actie gevonden'462. 
Een andere oud-Provo, Luud Schimmelpennick, zegt daarentegen nog altijd 
'begrip te hebben voor de acties tegen de prins'463

 

. Wellicht op Schimmelpennick 
na lijkt er nauwelijks een verlangen te bestaan naar de tijd waarin prins Claus op 
weinig sympathie kon rekenen. 

4.8 Conclusie: Een vat vol herinneringen 

 
Het collectieve geheugen van de jaren zestig is veelomvattend en rijk gescha-
keerd. In de beschouwingen circuleren veel interpretaties over deze periode en 
haar verdere invloed. De één interesseert zich in de mode en kunst van toen, 
voor de ander waren het vooral politiek rumoerige jaren en een derde legt het 
accent op een veranderende mentaliteit. Er worden uiteenlopende gebeurtenis-
sen en ontwikkelingen in herinnering gebracht die deze periode zouden kenmer-
ken. De verbeeldingskracht kan dermate gedetailleerd zijn, dat er wordt verwe-
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zen naar Yves Saint Laurent's Safari-jasje uit 1968. Dan weer blijven de inter-
pretaties hangen in abstractie. Zo duiden verschillende opiniemakers de jaren 
zestig als een 'linkse periode' zonder toe te lichten wat daaronder wordt 
verstaan. Bovendien zijn er vaak meerdere versies van eenzelfde verhaal in om-
loop. Dat maakt een explicitering van de herinnering des te relevanter. Het 
begrip 'links' bijvoorbeeld, betekent voor de één overheidsbemoeienis bij het 
verdelingsvraagstuk, terwijl de ander die stroming langs de sociaal-culturele lat 
legt. De mode van toen kwalificeert de één als hopeloos ouderwets, terwijl de 
ander spreekt van een herwaardering. 
 De opiniemakers met uiteenlopende herinneringen gaan nauwelijks een 
directe strijd aan met elkaar. Meestal poneert ieder zijn eigen stelling zonder op 
elkaar te reageren. Het is daardoor mogelijk dat er meerdere tegenstrijdige 
herinneringen naast elkaar bestaan. Al met al kan het collectieve geheugen van 
de jaren zestig het beste worden voorgesteld als een vuilnisvat. Daarin zijn 
allerhande herinneringen door elkaar gehusseld en ze grijpen als kluwen in 
elkaar. Toch is het mogelijk om in dat vat op zoek te gaan naar de meer 
dominante verbeeldingen van deze periode. Dan blijkt dat de jaren zestig zelf 
kunnen rekenen op waardering en dat de erfenis deels op weerstand stuit. 
 

4.8.1 De jaren zestig: vernieuwing en bevrijding 

 
De jaren zestig worden gewaardeerd om de veronderstelde vernieuwing en 
bevrijding. De vernieuwing wordt gezien als positief en de bevrijding als 
noodzakelijk. De vermeende vooruitgang benadrukken veel opiniemakers 
dikwijls door de jaren zestig in contrast te brengen met de jaren vijftig. De 
individuele vrijheid zou een verademing zijn geweest ten opzichte van de verstik-
kende sociale controle in de periode daarvoor. De anticonceptiepil zou bijvoor-
beeld het afscheid hebben ingeluid van de preutse jaren vijftig. Slechts over 
enkele aspecten is de teneur van het oordeel over de jaren zestig overwegend 
negatief, zoals bij het drugsgebruik en de antiburgerlijke norm. Deze periode 
wordt dan voorgesteld als een achteruitgang ten opzichte van de jaren vijftig. 
 De vernieuwing van de jaren zestig heeft zich volgens opiniemakers in 
verschillende facetten geuit. De vernieuwing wordt onder meer gezien in de 
veranderende culturele uitingen. Mede onder invloed van een nieuwe jeugd-
cultuur zouden de popmuziek, de kunst, de literatuur en de mode zijn gaan 
swingen. Daarnaast stellen opiniemakers dat er in de politiek vernieuwing 
plaatsvond. Het oude politieke bestel zou zijn opgeschud door de komst van de 
uitdagers. Die uitdagers worden meestal aangemerkt als 'links'. Ook met 
betrekking tot de internationale politiek ontstond consternatie over grote 
conflicten. Uit ongenoegen over het buiten- en binnenland zouden met name 
jongeren in protest zijn gekomen. Ten slotte wordt zelfs vernieuwing waarge-
nomen in het historische besef. De kijk op het oorlogs- en koloniale verleden zou 
een nieuwe impuls hebben gekregen. De veronderstelling is dat daarmee meer 
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recht werd gedaan aan wat er in het verleden is gebeurd. 
 De bevrijding zien opiniemakers vooral in de doorbreking van de 
traditionele machtsbastions. Wederom worden vooral jongeren gezien als 
degenen die in opstand kwamen. Zij zouden openlijk in verzet zijn gekomen 
tegen autoriteiten in het privé- en in het publieke domein. Een belangrijke drijf-
veer wordt gevonden in het streven naar individuele vrijheid. Een aantal opinie-
makers legt het vrijheidsstreven echter uit als een te grote focus op 'ik' in plaats 
van op 'wij'. Niettemin wordt het als een succes beschouwd dat mensen meer 
vrijheid kregen om het leven op eigen wijze vorm te geven. Individuen zouden 
zich hebben ontworsteld aan de bemoeienis van de kerk, klasse of zuil. Het 
wordt ook als bevrijdend ervaren dat mensen minder afhankelijk werden van 
elkaar dankzij de sociale voorzieningen van de verzorgingsstaat. Ten slotte 
worden de jaren zestig geroemd vanwege de strijd die vrouwen en homoseks-
uelen voerden voor gelijkheid en acceptatie. Hand in hand met hun emancipatie 
zou de seksuele revolutie zijn uitgebroken. Die zou nodig zijn geweest in het 
preutse Nederland.  
 

4.8.2 De erfenis van de jaren zestig: geprezen, maar ook verfoeid 

  
Hoewel de waardering voor de jaren zestig doorgaans positief is, is er voor de 
veronderstelde invloed van die periode zowel lof als afkeuring. Het is mogelijk 
om patronen te ontdekken in de wijze waarop opiniemakers denken over de 
erfenis van de jaren zestig. Die patronen leggen verschillende discoursen bloot. 
Binnen een discours nemen opiniemakers vergelijkbare posities in. Die hebben 
ten eerste betrekking op de mogelijke verbanden die worden gelegd tussen de 
jaren zestig en het heden. Zo kunnen opiniemakers de jaren zestig en het heden 
beschouwen als onafhankelijke perioden of zij gaan uit van een recente opleving 
van een verschijnsel van vroeger. Daarnaast kunnen zij een causale relatie 
veronderstellen tussen toen en nu. Ten tweede nemen opiniemakers een positie 
in door een moreel oordeel te vellen over de jaren zestig (positief of negatief). 
Bij een positief oordeel willen zij de situatie houden zoals het is (behoud), pro-
beren zij het goede van de jaren zestig overeind te houden in het heden 
(reflectief nostalgisch) of verlangen zij terug naar hoe het was in het verleden 
(restauratief nostalgisch). Bij een negatief oordeel bestaat er een nostalgisch 
verlangen naar de periode van vóór de jaren zestig (restauratief) of de opinie-
makers zijn tevreden met het feit dat het inmiddels anders is (behoud). 
 In de artikelen zijn aan de hand van de posities die opiniemakers 
innemen vijf discoursen te onderscheiden. De jaren zestig worden daarin voor-
gesteld als een inspiratiebron, een verworvenheid en de oorsprong van een 
bedreigde, ontaarde of destructieve ontwikkeling. Het komt voor dat een ontwik-
keling van veertig jaar geleden in meerdere discoursen opduikt. Ideeën over 
seksuele vrijheid bijvoorbeeld, keren terug in het verworvenheids-, het bedrei-
gings- en het ontaardingsdiscours. Onderstaande tabel laat zien welke discoursen 
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in de thematische beschouwingen zijn waar te nemen. 
 
 
 Inspiratiebron Verworvenheid Bedreigd Ontaard Destructiviteit 

Waardering 
jr '60 

Positief Positief Positief In beginsel 
positief 

Negatief 

Nostalgie Restauratief jr 
'60 

Behoud jr '60 Restauratief jr 
'60 

Reflectief jr '60 Restauratief jr 
'50 

Vergelijking 
jr '60 en 
heden 

Secularisering 
binnen islam 
Idealisme 
Protest 
Literatuur 

    

Opleving 
jr 60 in 
heden 

Mode 
Kunst 

    

Causaal 
jr '60 en 
heden 

 Popmuziek 
Kijk op 
verleden 
Secularisering 
Emancipatie 
Seksuele 
vrijheid 

Democratisering 
Emancipatie 
Seksuele 
vrijheid 

Verzorgingsstaat 
Democratisering 
Individuele 
vrijheid 
Migratie 
Seksuele 
vrijheid 

Drugs 
Anti-gezag 
Anti-
burgerlijkheid 
Internationalisme 

Tabel: Discoursen over de invloed van de jaren zestig 
 
Inspiratiediscours. Het woord 'inspiratiebron' geeft al aan dat er in dit discours 
positief wordt gedacht over de jaren zestig. Er wordt geen causale relatie gezien 
in dit discours, maar er worden wel vergelijkingen gemaakt met de jaren zestig of 
er worden oplevingen gezien van aspecten van de jaren zestig. In verschillende 
beschouwingen is dit discours waarneembaar: in uiteenzettingen over mode en 
kunst, secularisering, idealisme en protest. Zo neemt een aantal opiniemakers 
aan dat hedendaagse kunstenaars en designers zich laten inspireren door de 
mode en kunst uit de jaren zestig. Aangezien de culturele verschijnselen lange 
tijd waren weggeweest, wordt hier van een actualisatie van de jaren zestig 
gesproken. Meestal worden de jaren zestig en het heden als onafhankelijke 
perioden beschouwd. Zo wordt door sommigen de mate van idealisme en pro-
test bij jongeren van toen en nu vergeleken. Deze opiniemakers komen tot de 
conclusie dat de jeugd van tegenwoordig ook geëngageerd is, al geven zij daar 
een andere invulling aan dan de jongeren in de jaren zestig. Ook bij het proces 
van secularisering wordt een parallel getrokken met de jaren zestig. Sommige 
opiniemakers zien het seculariseringsproces dat zich vroeger in het christendom 
manifesteerde inmiddels plaatsvinden in de islam.  
 Verworvenheidsdiscours. De herinneringen aan de jaren zestig zijn ook 
positief in het verworvenheidsdiscours. Daarin spreken de opiniemakers over 
een directe invloed van de jaren zestig in het heden (causaal verband). Dit 
discours is in verschillende beschouwingen te ontdekken: in uiteenzettingen over 
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popmuziek, de veranderende kijk op het verleden, secularisering, homo- en 
vrouwenemancipatie en seksuele vrijheid. Al deze veranderingen worden be-
schouwd als ontwikkelingen die in de jaren zestig zijn begonnen. Aangezien we 
daar nu nog van profiteren willen opiniemakers deze verworvenheden graag 
behouden. Zo wordt gesteld dat muzikanten van toen nog steeds van zich laten 
horen. Dankzij de jaren zestig zou er ook een eerlijker verhaal worden verteld 
over het nationale verleden. Ten slotte worden verschillende vrijheden gekoes-
terd, zoals geloofsvrijheid, de vrijheid om homoseksueel te zijn, seksegelijkheid 
en seksuele vrijheid.  
 Bedreigingsdiscours. In het bedreigingsdiscours gaan de opiniemakers er 
vanuit dat de verworvenheden geen vanzelfsprekendheid meer zijn in Neder-
land. Zij stellen wederom een causale relatie vast. De positieve ontwikkeling 
vanaf de jaren zestig zou nu echter stoppen of dreigen te stoppen. De eerder 
genoemde verworvenheden die deze opiniemakers onder druk zien staan zijn 
vrouwenemancipatie en seksuele vrijheid. De dreiging zien zij meestal uit conser-
vatieve en/of religieuze hoek komen. Ook bij beschouwingen over democrati-
sering redeneren opiniemakers in lijn met het bedreigingsdiscours. Een aantal is 
van mening dat het goede streven naar inspraak en zeggenschap inmiddels is 
opgegeven. In het bedreigingsdiscours wordt vaak een restauratief verlangen 
geuit naar de jaren zestig. De opiniemakers willen immers dat jaren-zestig-
idealen als democratisering, emancipatie en seksuele vrijheid weer net als toen 
gemeengoed zijn. 
 Ontaardingsdiscours. In het ontaardingsdiscours is het oordeel over de 
jaren zestig zelf positief, maar zijn de opiniemakers niet tevreden met de wijze 
waarop de goede bedoelingen zich vervolgens hebben ontwikkeld. Deze 
voorstelling van zaken gaat dikwijls gepaard met een meer reflectieve houding. 
Deze opiniemakers verliezen de intentie van de jaren zestig niet uit het oog, 
maar vinden wel dat de daaruit ontstane excessen moeten worden bestreden. 
Deze redenering keert terug in veel beschouwingen over de verzorgingsstaat, 
democratisering, individuele vrijheid, migratie en seksuele vrijheid. Zo wordt het 
principe nog altijd geprezen dat de staat voor kwetsbare mensen zorgt. Tegelijk-
ertijd moet de verzorgingsstaat worden hervormd, omdat teveel mensen daar 
een beroep op zijn gaan doen. De idee van verdergaande democratisering wordt 
nog altijd omarmd, maar tot nu toe zou het slechts tot averechtse effecten 
hebben geleid, zoals meer bureaucratie. Het streven naar individuele vrijheid kan 
op steun rekenen, mits die niet doorslaat naar egoïsme en gebrek aan gemeen-
schapszin. Ten slotte is er nog altijd begrip voor het feit dat migranten in de jaren 
zestig naar Nederland kwamen vanwege het arbeidstekort, maar wordt het 
betreurd dat vervolgens niet van hen werd verlangd om te integreren. 
 Destructiviteitsdiscours. In het laatste discours staan de jaren zestig te 
boek als een negatieve periode. Wederom wordt de invloed van die tijd gezien 
als vergaand. De jaren zestig zijn hier het begin van destructieve ontwikkelingen 
die nog altijd manifest zijn. Dit discours is waar te nemen in de beschouwingen 
over drugs, een anti-autoritaire houding, antiburgerlijkheid en internationalisme. 
De normalisering van drugsgebruik zou bijvoorbeeld voorbij zijn gegaan aan de 
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kwalijke kanten daarvan. Daarnaast wordt aangenomen dat grensoverschrijdend 
gedrag niet meer wordt gecorrigeerd sinds de intrede van een anti-autoritaire 
mentaliteit. De antiburgerlijke norm zou geen ruimte hebben gelaten voor de 
natuurlijke behoefte aan een huiselijk bestaan. En de te grote focus op de inter-
nationale politiek heeft politici blind gemaakt voor de wensen en problemen van 
haar eigen burgers, aldus sommige opiniemakers. In het discours gaat de argu-
mentatie over de destructieve jaren zestig vaak samen met een restauratief 
verlangen naar de jaren vijftig. 
 In de volgende drie hoofdstukken staan de drie discoursen centraal die 
het vaakst te herkennen zijn in de beschouwingen: het destructiviteits-, het 
ontaardings- en het bedreigingsdiscours. De discoursen worden in kaart gebracht 
met betrekking tot verschillende jaren-zestig-idealen. Aan de hand van de dis-
coursen kunnen concurrerende denkbeelden over deze periode worden 
begrepen. In de volgende hoofdstukken wordt gezocht naar een antwoord op 
een aantal tegenstrijdigheden in de beschouwingen. In hoofdstuk vier draait het 
om de spanning tussen het geprezen vrijheidsstreven en de kritiek op de verdere 
ontwikkeling van dat ideaal. In hoofdstuk vijf staat de vraag centraal in hoeverre 
de jaren zestig worden gewaardeerd in de beschouwingen over multicultura-
liteit. Die periode wordt immers negatief geassocieerd met de komst van 
migranten, maar tegelijkertijd worden in het integratiedebat jaren-zestig-idealen 
als vrouwenemancipatie verdedigd. Ten slotte richt hoofdstuk zes zich op de 
schijnbare tegenstrijdigheid tussen de afrekening met de anti-autoritaire jaren 
zestig en het belang dat wordt gehecht aan waarden als persoonlijke autonomie 
en zeggenschap. 




