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5 Grenzen aan bevrijding? 

 
In de beschouwingen over de bevrijdende jaren zestig lijkt een meerderheid 
ervan overtuigd te zijn dat deze periode en bijbehorende idealen inmiddels 
onder vuur liggen. Aan de ene kant zeggen opiniemakers dat de huidige tijdgeest 
zich simpelweg tegen dit decennium keert464. Iemand spreekt bijvoorbeeld van 
'die veel bekritiseerde jaren zestig'465. Een ander stelt dat 'haar erfenis steeds 
vaker in twijfel [wordt] getrokken'466. En de jaren zestig zouden nu 'als wortel van 
alle kwaad' worden gezien467. Aan de andere kant presenteren opiniemakers de 
veranderende tijdgeest als een wenselijke ommekeer468. Zo stelt iemand dat 
politici steeds meer 'beseffen dat louter een beroep op de vrijheid niet vol-
doende is'469. Een ander is van mening dat zogenoemde 'conservatieven', in 
tegenstelling tot sociaaldemocraten, 'al door hadden' dat sociale banden voor 
mensen belangrijk zijn470. En over de publicist Bas Heijne wordt gezegd dat hij is 
teruggekomen van de idealen uit zijn jongensjaren 'zodra hij zelf ging denken'471

 Hoewel het veronderstelde afscheid van de bevrijdende jaren zestig 
wordt voorgesteld als onvermijdelijk en/of opportuun, is het maar de vraag of 
daar in de artikelen zoveel steun voor is. In dit hoofdstuk wordt onderzocht of 
opiniemakers aannemen dat de in de jaren zestig bevochten vrijheid niet meer 
aantrekkelijk wordt gevonden. En of zij dat wel of niet op prijs stellen. Er komen 
vijf verschillende idealen aan bod die worden geassocieerd met de bevrijdende 
jaren zestig: individuele vrijheid, antiburgerlijkheid, acceptatie van homoseksu-
aliteit, vrouwenemancipatie en seksuele vrijheid. 

. 
Door woorden te gebruiken als 'beseffen' en 'al door hadden' spreken deze 
opiniemakers in termen van erkenning. 

  

5.1 Individuele vrijheid 

 
In de beschouwingen over de bevrijdende jaren zestig gaat van de vijf idealen de 
meeste aandacht uit naar het algemene streven naar individuele vrijheid. De 
artikelen over dit thema tellen ongeveer 45 passages waarin opiniemakers hun 
opvattingen kenbaar maken over de ontwikkeling van dit jaren-zestig-ideaal. Het 
collectieve geheugen over het vrijheidsideaal is politiek geladen. Verschillende 
politici, partijen en stromingen komen aan bod of er wordt naar hun standpunt-
en verwezen. De opvattingen lopen uiteen over wat er van het streven naar 
individuele vrijheid is geworden. 
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5.1.1 Bedreigde individuele vrijheid 

 
In de beschouwingen over individuele vrijheid is een terugkerende boodschap 
dat de bevochten vrijheid van de jaren zestig geen vanzelfsprekendheid meer 
is472. Deze stelling keert terug in ongeveer een kwart van de passages waarin 
opiniemakers zich uitspreken over het vrijheidsstreven in relatie tot de jaren 
zestig. In het zogenoemde bedreigingsdiscours zijn het onder meer columnisten 
van Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer die hun boodschap op deze 
wijze verkondigen. Ook enkele oud-politici passen in dit discours473

 De krtitiek op de politiek is met name gericht op de kabinetten-
Balkenende. Dat is onder meer het geval in een column over de premier van 
Gerard van Westerloo. Hij schrijft:  

. Deze opinie-
makers houden de tijdgeest, de politiek en (islamitische) migranten verant-
woordelijk voor de bedreiging van het ideaal. Meestal richt de kritiek zich op een 
combinatie van deze factoren. 

 
'JPdeMP op zijn beurt meende dat de nadruk op 'individuele vrijheid en 
zelfontplooiing' van de jongerenrevolutie van veertig jaar geleden geleid 
had tot een aaneenschakeling van verderfelijkheden (…). Ook ging hij 
voorbij aan het feit dat de revolutie van de vorige eeuw een heel volk 
bevrijd heeft van de verstikkende banden waarin (…) verzuiling het 
gevangen hield. Precies als Abraham Kuyper een eeuw geleden, wil 
JPdeMP nu de geschiedenis terugdraaien'474

 
.  

In dit artikel wordt Balkenende's oproep voor gemeenschappelijke 'normen en 
waarden' gezien als een poging om de vrijheid te beperken. Dit appèl deed hij als 
premier van het tweede kabinet-Balkenende. Volgens Femke Halsema (Groen-
Links) is dit kabinet er dankzij de tijdgeest daadwerkelijk in geslaagd de vrijheid 
te begrenzen. Zij verwijst naar verschillende maatregelen: 'De strafmaat is om-
hoog gegaan, er worden meer tbs-maatregelen opgelegd, de omgang met 
mensen in de bijstand is verhard, zoals ook de vreemdelingenwet'475

 De kritiek op het vierde kabinet-Balkenende heeft vooral betrekking op 
de nieuwe coalitiepartners: de ChristenUnie en de PvdA. Onder invloed van de 
ChristenUnie zouden vrijheidsrechten onder druk zijn komen te staan. De 'ver-
worvenheden' die worden genoemd zijn 'abortus, euthanasie en de koopzondag, 
maar ook zelfgekozen eenzaamheid en seks voor en na het huwelijk'

. 

476

 

. Daar-
naast zou dit kabinet er geen moeite mee hebben om bij gezinnen in te grijpen 
achter de voordeur. Dit voornemen stuit op verzet bij verschillende opinie-
makers. De teleurstelling lijkt vooral groot over de opstelling van de PvdA. De 
sociaaldemocraten worden hier medeplichtig gemaakt aan de vermeende 
begrenzing van individuele vrijheid. Halsema: 

'PvdA-fractievoorzitter Jacques Tichelaar zei in het debat over de 
regeringsverklaring dat de cultuur van vrijheid blijheid hem de strot uit-
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kwam. (...) Uit het recente beleidsprogramma van het kabinet en de 
opmerkingen van PvdA'ers blijkt dat ze elke terughoudendheid om in te 
grijpen in gezinnen hebben laten varen'477

  
.  

De terugkerende stelling waarmee de kabinetten-Balkenende worden be-
schouwd als bedreiging voor de bevochten vrijheid van de jaren zestig kan als 
volgt worden samengevat:  
 

Frame 1.1a 
De in de jaren zestig bevochten individuele vrijheid wordt bedreigd (door 
de kabinetten-Balkenende).  

  
De kabinetten-Balkenende worden in het bedreigingsdiscours niet alleen 
aangewezen als hoofdschuldige, maar ook als medeplichtige voor de bedreiging. 
Dat gebeurt in de context van de multiculturele samenleving. Zogenoemde 'ver-
lichtingsfundamentalisten', zoals Paul Cliteur, Afshin Ellian, Herman Philipse en 
Ayaan Hirsi Ali, worden met deze opvatting geassocieerd (al vindt de auteur de 
wijze van verdedigen 'radicaal en simplistisch')478

 

. Ook hierover spreekt Halsema 
haar zorgen uit. In het volgende citaat uit zij kritiek op de houding van het 
kabinet-Balkenende. 

'Een zeventienjarige Marokkaanse meid die door haar ouders of gemeen-
schap wordt beperkt in haar ontwikkeling moet vrij kunnen zijn, zonder 
haar gemeenschap te hoeven afstoten. Aan deze vorm van vrijheid is in 
onze tijd nog altijd veel behoefte, zeker nu we een kabinet hebben dat de 
woorden individu en individualisering doelbewust overal uit zijn regeer-
akkoord heeft geschrapt'479

 
.  

De directe oorzaak van de bedreigde vrijheid wordt in dit discours gevonden in 
bepaalde invloeden vanuit de islam. Niet alle migranten zouden jaren-zestig-
waarden als de scheiding van kerk en staat, gelijkheid van man en vrouw en 
persoonlijke autonomie onderschrijven. De opiniemakers leggen de kabinetten-
Balkenende medeplichtigheid ten laste, zoals al naar voren kwam in bovenstaand 
citaat. Zij zouden geen stelling nemen tegen opvattingen die indruisen tegen de 
verworvenheden van de jaren zestig480

 
. Van Westerloo: 

'De vrijheid van godsdienst en de soevereiniteit in eigen kring [staan] 
centraal ['in JpdeMP's denken'] – ook als die godsdienst niet veel op heeft 
met enkele zegeningen uit de jaren zestig zoals daar zijn individuele 
vrijheid en vrouwenemancipatie'481

 
. 

De kritiek op de premier en de kabinetten-Balkenende zijn op te vatten als een 
aansporing om de verworvenheden van de jaren zestig te verdedigen tegenover 
islamitische migranten die deze niet onderschrijven. 
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 De opvatting dat bepaalde invloeden van (islamitische) migranten 
moeten worden bekritiseerd, maar dat nog harder moet worden afgerekend met 
de nalatige houding van de politiek, leidt tot onderstaand frame. 
 

Frame 1.1b 
De regering staat het toe dat (islamitische) migranten een bedreiging 
vormen voor de in de jaren zestig bevochten individuele vrijheid. 

 

5.1.2 Ontaarde individuele vrijheid 

 
In het ontaardingsdiscours wordt het vrijheidsideaal van de jaren zestig eveneens 
omarmd. De opiniemakers in dit discours zijn echter ontevreden over de wijze 
waarop daar in de periode daarna mee is omgegaan. In meer dan de helft van de 
passages redeneren opiniemakers op deze wijze. Zo wordt duidelijk in een 
bespreking van het boek Tegen de onverschilligheid: Pleidooi voor een moderne 
levenskunst dat de schrijver Joep Dohmen ongelukkig is met de wijze waarop het 
vrijheidsstreven zich heeft ontwikkeld, zonder dat hij dat ideaal afschrijft.  
 

'Zelfbeschikking is sinds de jaren zestig van een recht een plicht geworden, 
zo stelt ook Dohmen. Onze tijdgeest wordt beheerst door een krankzinnig 
en monsterlijk idee van onkwetsbaarheid en onafhankelijkheid. (…) Waar 
cultuurpessimistische auteurs hieruit de noodzaak van herstel van de 
traditionele verbanden en gezagsverhoudingen afleiden, is Dohmen niet 
bereid de verworvenheden van de jaren zestig bij het grofvuil te zetten'482

 
. 

Volgens de opiniemakers in dit discours vertaalde de toegenomen vrijheid zich 
op den duur in hedonisme en egoïsme. Zij willen dat aan de vermeende excessen 
paal en perk wordt gesteld, zonder dat dit ten koste gaat van waarden als 
mondigheid483, zelfbeschikking en keuzevrijheid484

 Met grote regelmaat wordt de generatie van de jaren zestig 
verantwoordelijk gehouden voor de ontaarding van de individuele vrijheid. Zij 
wordt beschreven als links

. De oorzaak van de jammer-
lijke ontaarding van het vrijheidsideaal zoeken zij in verschillende aspecten. 

485 en/of progressief486, maar de stelling is dat deze 
generatie de vrijheid op een weinig betekenisvolle wijze is gaan aanwenden487

 

. 
Het oordeel is ambivalent. Enerzijds wordt deze generatie geprezen om de strijd 
voor de vrijheid in de jaren zestig. Anderzijds wordt zij verantwoordelijk gehou-
den voor de daaruit ontstane egoïstische en hedonistische levenshouding. De 
'rode dominee' Abeltje Hoogenkamp vraagt zich bijvoorbeeld af waartoe we in 
die jaren zijn bevrijd: 

'Tot de koopzondag? Tot de eroticabeurs? Tot ieder weekend een andere 
stedentrip? Dat is een gebrek van het progressieve denken'488

 
. 
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Daarnaast worden de – '(neo)liberale' – jaren tachtig aangewezen als begin van 
het uit de hand lopen van het vrijheidsideaal489. In deze optiek leidde het 
(rechtse) marktdenken tot het ontstaan van de 'calculerende burger'490

 

. Sinds-
dien zou de toegenomen vrijheid slechts in dienst staan van het eigenbelang. In 
een boekbespreking wordt gesteld dat de auteur Eric van Duivenvoorden 
veronderstelt dat de jaren tachtig een ontaarding betekenden van het vrijheids-
ideaal:  

'Een maatschappelijke omwenteling [in de jaren zestig was een] expressie 
van een massaal verlangen naar meer vrijheid en individuele ontplooi-
ingsmogelijkheden. (…) Vijftien jaar later waren de nieuwe vrijheden voor 
jongeren namelijk een vanzelfsprekendheid (…) maar in de praktijk bleek 
er niets van terecht te komen. (…) [D]e nadruk lag op de ongebreidelde 
'autonomie' van het individu. De auteur vraagt zich af of het 
kroningsoproer misschien een teken was van 'te ver doorgeslagen 
individualisme'491

 
.  

Linkse partijen worden dikwijls medeverantwoordelijk gehouden voor de 
ontwikkelingen in de jaren tachtig, omdat links er in die jaren niet in zou zijn 
geslaagd een effectief antwoord te bieden aan het neoliberalisme. Dit verwijt 
komt dikwijls uit eigen hoek. Zo is oud-politicus Marcel van Dam (PvdA) kritisch 
op de tijdgeest van de jaren tachtig in Nederland, waar zijn eigen partij in 
meeging: 'De sociaaldemocratische consensus waarbij we met z'n allen 
verantwoordelijk zijn voor iedereen, werd omgebogen naar: iedereen is verant-
woordelijk voor zichzelf''492. En Femke Halsema (GroenLinks) hekelt de opstelling 
van links dat in die jaren overal op tegen was: 'Anti-kernwapens, anti-racistisch, 
anti-anti, alles was negatief'493

 De terugkerende redenering waarin het vrijheidsstreven van de jaren 
zestig wordt voorgesteld als een ontaarde ontwikkeling kan met het volgende 
frame worden weergegeven. Daarin staat links en/of progressief te boek als 
(mede)verantwoordelijk voor de ontaarding van de vrijheid. 

. Zij zegt liever terug te grijpen op het 'optimis-
tische mensbeeld' van de jaren zestig en zeventig.  

   
Frame 1.2 
Het in beginsel positieve vrijheidsideaal uit de jaren zestig is op den duur 
ontaard in egoïsme en hedonisme en links/progressief Nederland heeft 
daar geen effectieve kritiek op gehad. 

 
In dit discours vinden de opiniemakers een inperking van de ongebreidelde 
vrijheid noodzakelijk. Een aantal van hen is van mening dat er in de praktijk 
daadwerkelijk een halt wordt toegeroepen aan de ontsporing van het vrijheids-
ideaal494. Over de publicist Bas Heijne wordt bijvoorbeeld gezegd dat hij blij is 
met een afnemende focus op het individu. In een profielschets stelt de auteur 
Carel Peeters dat Heijne de 'intelligentste vertolker [is] geworden van de 
noodzakelijke correctie op de al te verlichte ideeën'. Aangezien Peeters spreekt 
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over een noodzakelijk herstel is op te maken dat hij daar zelf eveneens positief 
over is: 
 

'Heijnes bewustwording liep opvallend parallel met de algemene reactie 
op deze vermeende zegeningen van de jaren zestig en zeventig. De 
reacties op deze idealen waren volgens hem terug te voeren op een en 
hetzelfde verlangen. Die wilden zeggen dat mensen op een of andere 
manier een gemeenschap nodig hebben, een 'bedding''495

 
. 

In veel betogen wordt premier Balkenende beschouwd als iemand die de 
gewenste correctie in gang heeft proberen te zetten. Verschillende van deze 
opiniemakers hebben een duidelijke politieke kleur. Ondanks dat Balkenende's 
intentie op prijs wordt gesteld, is er onvrede over de wijze waarop hij opereert. 
Zo doet hij in de ogen van Bas van der Vlies (SGP) te weinig: 
 

'Balkenende II een kabinet van mooie woorden noemen, kan ik niet voor 
mijn rekening nemen. Dat gaat me te ver. Maar er kan veel meer gebeur-
en, zeker weten'496

 
. 

Overigens staat Van der Vlies bekend als conservatief, maar dat wil niet zeggen 
dat hij de op bevrijding gerichte jaren zestig volledig afwijst: 'In de jaren zestig 
was 'de autonomen' nog een geuzennaam. Daar zijn we veel te ver in door-
geslagen'. Het woord 'doorgeslagen' geeft aan dat hij in beginsel enige waar-
dering heeft voor wat er destijds is ontstaan. Er zijn ook andere geluiden over de 
verkeerde wijze waarop de premier opereert. Volgens René Cuperus bijvoor-
beeld (PvdA) 'valt [er] veel af te dingen op de manier waarop Balkenende het 
debat over normen en waarden voert. Maar hij raakt natuurlijk wel een snaar'497. 
Anderen waarschuwen voor averechtse effecten die de premier teweeg 
brengt498. Zo zou het benoemen van gemeenschappelijke normen en waarden 
vooral benadrukken wie er niet bij hoort499

5.1.3 Destructieve individuele vrijheid 

. 

 
Het jaren-zestig-ideaal individuele vrijheid wordt niet alleen maar positief 
herinnerd. In het destructiviteitsdiscours wordt dat ideaal nauwelijks gewaar-
deerd. Er zijn acht passages in de onderzoeksverzameling waarin deze argumen-
tatie wordt gebruikt. In met name essays stellen opiniemakers dat de focus 
teveel kwam te liggen op het individu. Mensen zouden vooral nog voor zichzelf 
leven en niet met elkaar samenleven. De centrale boodschap is dat de toene-
mende vrijheid sinds de jaren zestig heeft geleid tot probleemgedrag en gebrek 
aan gemeenschapszin. De onderstaande passage, die afkomstig is uit een essay 
van Rob Hartmans (De Groene Amsterdammer), geeft de teneur van deze 
argumentatie over de individualisering goed weer. 
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'Het is de meest platte variant van de idealen van de jaren zestig. (…)[D]e 
opstand van een generatie die vrijheid zeer eenzijdig interpreteerde als de 
situatie waarin je niets hoeft, waarin geen grenzen zijn, waarin je je 
volledig kunt laten gaan. (…) Die vrijheid heeft niet alleen aangrijpende 
literatuur en ontroerende films opgeleverd, maar ook een diarree aan 
porno, reality-tv, leeghoofdig vermaak en een ongebreidelde hebzucht'500

 
.  

Ondanks de grote nadruk op de negatieve tendensen sinds de jaren zestig, heeft 
deze periode volgens Hartmans in beperkte mate ook culturele voorspoed 
gebracht. Andere opiniemakers hebben alleen oog voor veronderstelde nega-
tieve ontwikkelingen. Probleemgedrag en gebrek aan gemeenschapszin verkla-
ren zij uit toenemend egoïsme, hufterigheid, een cultuur van grote monden en 
een ontwrichting van de samenleving501. Zij beschouwen het als een kwalijke 
ontwikkeling dat er sindsdien geen oog meer is voor zaken als gedeelde normen, 
gezag, bevoogding en een nationale identiteit, terwijl daar volgens hen een 
natuurlijke behoefte aan bestaat502

 De opiniemakers verwijzen in dit discours regelmatig naar de ideeën van 
wetenschappers en andere intellectuelen. Dat betekent overigens niet altijd dat 
zij het met hen eens zijn. Zo wordt regelmatig naar de socioloog Robert Putnam 
verwezen. Putnam neemt een afname in sociaal kapitaal waar vanaf de jaren 
zestig tot het heden

. 

503. Ook de Britse arts en schrijver Theodore Dalrymple 
wordt vaak genoemd. Hij stelt dat de bovenklasse een bevrijdingsrevolutie 
forceerde die heeft geleid tot probleemgedrag bij de onderklasse, omdat die niet 
zou kunnen omgaan met de toegenomen vrijheid504

 In het discours is een gecreëerde tweedeling waar te nemen tussen links 
en het conservatisme. De generatie die in de jaren zestig naar vrijheid streefde, 
wordt wel aangemerkt als 'links'

. 

505. Wie afkeurend staan tegenover de 
toenemende individualisering, worden getypeerd als 'conservatief'506. In deze 
voorstelling van zaken zijn conservatieven kritisch op links Nederland. Een enkele 
keer wordt aangenomen dat links in het het conservatieve kamp is terecht-
gekomen507

 

. De opiniemakers die spreken in termen van ideologische 
overloperij, stellen dat er de laatste jaren ook binnen links kritiek is op het vrij-
heidsstreven. De Britse sociaaldemocraat Olaf Cramme is er tevreden over dat 
links als het ware tot inkeer is gekomen. Hij stelt:  

'Links heeft zich te lang vereenzelvigd met het vrijheid-blijheid-denken uit 
de jaren zestig. (…) Terwijl verreweg de meeste mensen denken: mijn 
familie en mijn gezin zijn het belangrijkste wat ik heb. Als je dat zei werd 
je tot voor kort uitgelachen. De conservatieven hadden dat door, wij niet. 
Het begint nu pas een beetje te veranderen'508

 
.  

De terugkerende boodschap waarin het (linkse) vrijheidsstreven van de jaren 
zestig wordt beschouwd als een afbraak van collectieven en gemeenschapszin, 
kan getypeerd worden met het volgende frame.  
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Frame 1.3 
Vanwege het (linkse) streven naar individuele vrijheid in de jaren zestig is 
de focus komen te liggen op het individu. Dat is destructief geweest voor 
de wijze waarop mensen samenleven. 

 
De betogen in het destructiviteitsdiscours zijn op te vatten als pleidooien voor 
een minder sterke focus op individuele vrijheid. Verschillende opiniemakers zien 
de voor hen gewenste correctie reeds plaatsvinden509

 

. Deze positief gewaar-
deerde ommekeer schrijven zij doorgaans toe aan een veranderende, meer 
conservatieve tijdgeest. Onder andere de filosoof Ad Verbrugge is daar optimis-
tisch over. Hij schrijft:  

'Zij [de jaren zestig] ontleenden hun elan aan het afbreken van instituties 
die individuele vrijheid in de weg stonden. Het collectief werd gedreven 
door een bevrijdingsgedachte die een ontkenning van de traditie beteken-
de maar niet in staat was nieuwe groepsverbanden te creëren. We 
ervaren nu dat die ideologie doodloopt''510

 
.  

De opiniemakers die in het destructiviteitsdiscours spreken in termen van een 
ommekeer, ervaren het als een goede ontwikkeling dat er op het geïdealiseerde 
vrijheidsstreven van de jaren zestig wordt teruggekomen. Iemand spreekt over 
een 'plotselinge consensus'511

 

. De veronderstelde wending kwam kennelijk 
onverwacht.  

5.2 (Anti)burgerlijkheid 

 
In het publieke debat associëren opiniemakers de jaren zestig met 
antiburgerlijkheid. De één is van mening dat deze waarde destijds breed werd 
gedeeld. Een ander stelt dat de meeste mensen toen burgerlijk waren, al was het 
destijds ook bon ton om daar niets van te willen weten. Van de vier tijdschriften 
zijn het vooral Elsevier en HP/De Tijd die hier aandacht aan besteden. 
 

5.2.1 Ontaarde antiburgerlijkheid  

 
De meeste opiniemakers zijn weinig enthousiast over het antiburgerlijke 
sentiment van de jaren zestig. In negen van de elf artikelen spreken de opinie-
makers in termen van een doorgeschoten ontwikkeling. Een antiburgerlijke 
houding gaat volgens hen voorbij aan de normale behoefte om een burgerlijk 
bestaan te willen leiden. Zo'n zes opiniemakers benadrukken dat er niks mis is 
met burgerlijkheid, zolang het maar een vrije keuze is. Er bestaat dan ook 
nauwelijks een verlangen naar de periode van vóór de jaren zestig, want toen 
zou iedereen een burgerlijk bestaan hebben moeten leiden. Dat komt naar voren 
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in onderstaande passage. 
 

'Met een herstel van ouderwetse normen en waarden heeft het eigen-
tijdse huwelijk dan ook weinig te maken. Redenen om te trouwen zijn 
hyperindividueel, net als de redenen om het niet te doen'512

 
. 

Door veel waarde te hechten aan keuzevrijheid, onderschrijven de opiniemakers 
die kritisch zijn over de antiburgerlijke jaren zestig tegelijkertijd het vrijheids-
streven in die periode. Er wordt echter getwijfeld aan het bestaan van werkelijke 
keuzevrijheid. Een aantal hekelt de veronderstelde minachting waarmee sinds de 
jaren zestig wordt gesproken over huisvrouwen en het gezinsleven513

 

. Die 
misprijzende houding zou mensen belemmeren om te durven kiezen voor een 
burgerlijk bestaan. De zelfverklaarde 'burgertrut' Fleur Jurgens haalt bijvoor-
beeld uit naar het hedendaagse antiburgerlijke sentiment dat feministen volgens 
haar sinds de jaren zestig aanwakkeren. In een essay in HP/De Tijd stelt zij dat zij 
zich niet vrij voelt om te mogen kiezen voor een huiselijk leven. 

'Met mijn benepen gezinswaarden heb ik bij de tweede golf feministen 
altijd een grote weerzin opgeroepen. In hun ogen kon ik alleen maar een 
onderdrukte vrouw zijn. Dolle Mina's wilden mij het liefst achter het aan-
recht vandaan sleuren. (…) Ondanks de talloze aanslagen die op mij 
werden gepleegd, ben ik springlevend'514

 
.  

De dominante gedachte die aanneemt dat het ene streven van de jaren zestig 
(antiburgerlijkheid) het andere ideaal (keuzevrijheid) in de weg staat, kan 
worden verwoord met onderstaand frame.  
 

Frame 2.1 
De ontaarde antiburgerlijke norm die sinds de jaren zestig manifest is, 
beperkt mensen om in vrijheid te kiezen voor het gezin en een huiselijk 
bestaan. 

 
Ongeveer de helft van de opiniemakers ziet een recente kentering plaatsvinden 
en is daar tevreden mee. Volgens hen heeft de ontaarde antiburgerlijke norm 
aan populariteit ingeboet. Dat zien zij tegenwoordig bijvoorbeeld in de (open-
lijke) waardering voor het huwelijk. De laatste jaren zouden meer mensen kiezen 
om te trouwen515. Verschillende keren wordt opgemerkt dat de huwelijkspartner 
dankzij de jaren zestig zelfs iemand van hetzelfde geslacht kan zijn516

 
.   

5.3 De acceptatie van homoseksualiteit 

 
De acceptatie van homoseksualiteit wordt beschouwd als een belangrijke 
prestatie van de jaren zestig. Toch zijn er relatief weinig artikelen verschenen 
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waarin het ideaal van homo-emancipatie centraal staat: vier artikelen. In één 
artikel komen er echter meerdere opiniemakers aan het woord over deze 
verworvenheid. In HP/De Tijd is helemaal geen aandacht besteed aan het ideaal 
van homo-emancipatie in relatie tot de jaren zestig. De opiniemakers die aan het 
woord komen spreken hun zorgen uit over de mate waarin deze vrijheid nog 
wordt omarmd in Nederland. Het dominante discours is daarom het bedreigings-
discours. 
 

5.3.1 Bedreigde homo-emancipatie  

 
Verschillende opiniemakers zijn van mening dat de acceptatie van 
homoseksualiteit wordt bedreigd517. Deze opvatting is op twee manieren domi-
nant. Ten eerste vindt de meerderheid van de opiniemakers deze stelling aan-
nemelijk. Slechts één opiniemaker zet zich af tegen deze opvatting. Ten tweede 
wordt ervan uit gegaan dat dit gevoel breed leeft. De opiniemakers verwijzen 
naar de media en de politiek die aandacht zouden besteden aan deze 
ontwikkeling. Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar een uitspraak van Pim 
Fortuyn, waarin hij aangaf 'er geen zin in te hebben de emancipatie van vrouwen 
en homo's nog eens een keer over te doen'518

  

. In het discours wordt deze 
waarschuwing vaker verkondigd. In onderstaande passage beschrijft Arendo 
Joustra (Elsevier) hoe homoseksuelen niet meer overal worden geaccepteerd.  

'De rechten zijn dan wel geregeld, de acceptatie door de samenleving is 
weer terug bij af, waarbij dan vooral wordt gewezen naar sommige 
moslimmigranten en hun nazaten. Homo's worden uit hun wijk gepest, op 
straat aangevallen en op school getreiterd. En dat is slechts een selectie 
van een voortdurende berichtenstroom in de media'519

 
.  

De oorzaak van de veronderstelde bedreiging zoeken opiniemakers in religieuze 
hoek. In het bijzonder schrijven zij de dreiging toe aan (islamitische) migranten, 
zoals ook Joustra doet520. Daarnaast wordt ten tijde van het vierde kabinet-
Balkenende gewezen op de invloed van de ChristenUnie. Hoewel vicepremier 
André Rouvoet water bij de wijn zou hebben gedaan, blijft hij 'christelijk zuinig' 
als het gaat om zijn voornemens voor de bevordering van homo-emancipatie, 
aldus Margreet Fogteloo (De Groene Amsterdammer)521

 Het terugkerende betoog waarin de acceptatie van homoseksualiteit 
wordt voorgesteld als een bedreigde verworvenheid, kan als volgt worden 
verwoord. 

. 

 
Frame 3.1 
De verwezenlijking homo-emancipatie als jaren-zestig-ideaal wordt be-
dreigd door bepaalde religieuzen, waardoor deze vrijheid nog eens 
opnieuw moet worden bevochten. 
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Drie opiniemakers beschrijven hoe de verwezenlijking van homo-emancipatie 
heeft kunnen leiden tot overdreven taferelen522

 

. Eén van hen is Joustra. Vooraf-
gaand aan het citaat van de vorige passage schrijft hij:  

'De emancipatie leek voltooid: geen geslaagd tv-programma zonder 
gilletje. Of het niet wat minder kon, klonk het zelfs hier en daar. Inmiddels 
is dat geluid verstomd. Het lijkt er immers op dat de hele emancipatie 
weer opnieuw moet beginnen'. 

 
De noties over overdreven taferelen lijken op het eerste gezicht een aanwijzing 
voor het bestaan van een ontaardingsdiscours. De opiniemakers zijn echter niet 
van mening dat de excessen van homo-emancipatie moeten worden begrensd. 
Integendeel, de stelling van een ontaarde ontwikkeling keert terug in dezelfde 
artikelen als waarin wordt gesproken over een bedreigd ideaal. De boodschap 
van een ontaard streven staat hier ten dienste van het bedreigingsdiscours. 
Opiniemakers die kritisch zijn op de wijze waarop homoseksualiteit in het 
verleden weleens werd tentoongespreid, willen vooral aangeven dat de ruimte 
om openlijk homoseksueel te zijn inmiddels is ingeperkt. Ook Joustra zet zijn 
verhaal over een bedreigde verworvenheid op deze wijze kracht bij. Hij en 
anderen willen zo laten zien hoe snel de vermeende dreiging is opgekomen en 
hoe groot de omslag is geweest. 
  In één artikel over de acceptatie van homoseksualiteit spreekt een 
opiniemaker over een andere bedreigde verworvenheid: tolerantie. Het betreft 
hier een reactie op de dominante zienswijze waarbij migranten worden gezien 
als bedreigend. De antropoloog Gloria Wekker is van mening dat de culturele 
openheid op het spel staat door toedoen van rechtse politici die moeite hebben 
met de islam: 
 

'[Het] is begonnen met Pim Fortuyn. (…) Geert Wilders en Rita Verdonk 
gaan hierin mee, waarmee de merkwaardige situatie is ontstaan dat van 
oorsprong 'linkse' actiepunten als de emancipatie van homo's en vrouw-
en, nu overgenomen worden door 'rechtse' lieden, en misbruikt worden 
om moslims af te wijzen'523

 
.  

Wekker zegt dat er sprake is van ideologische overloperij. Volgens haar zijn 
rechtse politici het van oudsher linkse emancipatie-ideaal gaan verdedigen. 
Hoewel zij dat ideaal onderschrijft, is zij niet blij met deze nieuwe verdedigers. 
De politici zouden slechts op de bres springen voor homo-emancipatie om 
moslims te kunnen bekritiseren. In haar verdere betoog maakt Wekker de 
politiek, en in het bijzonder PvdA-minister Ronald Plasterk, medeverantwoor-
delijk voor het ontstaan van een intolerant klimaat: 
 

'Die blinde vlek werkt ook door in het overheidsbeleid. De homonota van 
minister Plasterk voor het homo-emancipatiebeleid tot 2011 heeft als 
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hoofddoel het bespreekbaar maken van homoseksualiteit binnen verschil-
lende bevolkingsgroepen en etnische minderheden'.  

 
Wekker is van mening dat minister Plasterk in zijn homonota te veel is 
meegegaan met het beeld dat moslims moeite hebben met de acceptatie van 
homoseksuelen. In haar verdere betoog stelt zij dat er in een multiculturele 
samenleving ruimte moet zijn voor een afwijkende omgang met homoseksu-
aliteit.  
 

5.4 Vrouwenemancipatie 

 
Ondanks dat de feministische strijd van veertig jaar geleden nog altijd positief 
wordt gewaardeerd, is er teleurstelling over de huidige staat van de emancipatie 
van de vrouw. Een aantal opiniemakers stelt dat het ideaal van seksegelijkheid 
inmiddels wordt bedreigd. Anderen zijn juist van mening dat het gelijkheids-
streven is ontaard. Deze laatste opvatting is dominant in de zeventien artikelen 
die zijn bestudeerd. 
 Het zijn grotendeels vrouwen die hun ideeën over het emancipatie-
ideaal kenbaar maken. Aangezien de teneur van hun opmerkingen vaak negatief 
is, is sprake van een zekere mate van zelfkritiek. Opiniemakers verwijzen met 
grote regelmaat naar specifieke personen die op een goede of slechte manier 
zouden bijdragen aan de emancipatie. Dat maakt dat het collectieve geheugen 
over vrouwenemancipatie is gepersonaliseerd. De ironie is dat de leus 'het 
persoonlijke is politiek' is gemunt door de vrouwenbeweging van de jaren zestig. 
 

5.4.1 Ontaarde vrouwenemancipatie 

 
Vrouwenemancipatie wordt een belangrijk ideaal gevonden, maar verschillende 
opiniemakers zijn van mening dat het streven naar seksegelijkheid is doorge-
slagen. Sinds de jaren zestig zou er onterecht vanuit worden gegaan dat er geen 
wezenlijke verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen524. Deze gedachte 
keert terug in de helft van de artikelen over vrouwenemancipatie. De veronder-
stelde misvatting wordt niet voorgesteld als een onschuldige faux pas525

 

. De 
ontkenning van sekseverschillen zou onbedoeld in het nadeel hebben gewerkt 
van de emancipatie van vrouwen. De Britse zoöloog Desmond Morris is één van 
de opiniemakers die deze zienswijze in onderstaande passage onderschrijft. 

'Het probleem van de feministes in de jaren zestig en zeventig was dat ze 
niet wilden accepteren dat man en vrouw van nature verschillen. Terwijl 
dat toch overduidelijk zo is. (…) Veel beter, benadrukt Morris, is het om de 
ontstaansgeschiedenis van de moderne man en vrouw als zodanig te 
accepteren, en die juist te gebruiken in de strijd om de positie van 
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vrouwen te verbeteren'526

 
. 

Morris neemt aan dat het streven naar seksegelijkheid een ondermijning 
betekende van specifieke vrouwelijke krachten. Een ander is weer van mening 
dat dit streven voorbij ging aan een welbewuste keuze die vrouwen kunnen 
maken voor een huiselijk bestaan (zoals ook wordt gesteld over antibur-
gerlijkheid)527

 Verschillende opiniemakers leggen de nadruk op de vermeende 
gevolgen die het ontaarde ideaal van seksegelijkheid heeft gehad op mannen

. De betogen kunnen worden opgevat als een wens om het 
ontaarde gelijkheidsstreven ten gunste van het emancipatie-ideaal te bestrijden. 

528

 

. 
In een artikel van Margreet Fogteloo (De Groene Amsterdammer) wordt de 
verwarring bij mannen sinds de jaren zestig als volgt beschreven: 

'Door het opkomende feminisme kregen mannen het in de jaren zestig 
soms knap lastig met zichzelf. De galante macho werd in de ban gedaan 
en ingeruild voor een lieve, androgyne bebaarde hippie. (…) Geen wonder 
dat de mannelijke babyboomers knap in verwarring raakten. Hoewel de 
hormonen net zo goed door hun aderen gierden, moesten zij empathisch 
zijn, zich seksueel geduldig opstellen in bed, luiers verschonen en kinderen 
opvoeden en de wc schoonmaken'529

 
. 

Mannen zouden zich minder senang zijn gaan voelen sinds de tweede feminis-
tische golf, omdat hun mannelijkheid werd aangetast of dat in ieder geval zo 
beleefden. Hun onbehagen zou nu nog manifest zijn. Daarentegen heeft de 
huidige generatie jongemannen daar volgens de opiniemakers geen last van. Bij 
deze generatie is volgens hen het sekseverschil helemaal geen issue530

 Slechts in één artikel wordt het dominante beeld bestreden dat 
feministen die sekseverschillen ontkenden. Het artikel is geschreven door de 
dochter van Joke Kool Smit. Zij citeert de volgende zin uit een brief die haar 
moeder in die jaren schreef: 'Daarmee bedoel ik niet dat we allemaal eender 
moeten worden of net zoals mannen. Ieder individu kan naar eigen aanleg 
functioneren, ongehinderd door de vrouwen- of mannenrol van nu'

. 

531

 

. Al zou de 
emancipatiebeweging zich niet hebben laten leiden door het ideaal van volledige 
seksegelijkheid, het is een beeld dat de opiniemakers in het ontaardingsdiscours 
in stand houden. De terugkerende stelling over de impact van het vermeende 
gelijkheidsideaal kan met het volgende frame worden samengevat.  

Frame 4.1 
Het ontaarde feministische jaren-zestig-ideaal van seksegelijkheid staat 
de emancipatie van vrouwen (en mannen) in de weg. 

 
De laatste jaren krijgt het discours een wending. De gedachte dat vrouwen 
streven naar gelijkheid is niet meer leidend. In vier artikelen stellen de opinie-
makers juist dat het sekseverschil wordt gecultiveerd532. De aanleiding voor deze 
stelling is het in 2007 verschenen boek Stout van Heleen van Rooyen en Marlies 
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Dekkers. Het wordt gezien als het begin van de 'nieuwe hoerigheid', verwijzend 
naar een begrip van de filosoof Stine Jensen533

 
. Zo stelt Fogteloo: 

'Maar de vrouw als sterk en onafhankelijk wezen presenteren in de vorm 
van een stoute lingeriehoer is eerder een aberratie van de seksuele 
revolutie uit de jaren zestig dan een serieus statement over eman-
cipatie'534

 
. 

Verschillende opiniemakers ervaren het als een kwalijke ontwikkeling dat 
sommige vrouwen zich vooral zijn gaan richten op het in de smaak vallen bij 
mannen. Deze vrouwen zouden zich presenteren als een lustobject. Door enkel 
gebruik te maken van de erotische kracht van vrouwen, verwijderen zij zich ver 
van wat de vrouwenbeweging ooit beoogde, zo wordt aangenomen535

 

. De 
'stoute beweging' kan zo dus beschouwd worden als een ontaarding van het 
ideaal van vrijgevochten vrouwen.  

5.4.2 Bedreigde vrouwenemancipatie 

 
Vrouwenemancipatie wordt ook gezien als een ideaal dat onder druk is komen te 
staan. Deze redenering wordt verwoord in het zogenoemde bedreigingsdiscours. 
In de vier artikelen waarin deze argumentatie voorkomt, zijn twee verhaallijnen 
te onderscheiden. Daarin wordt uiteenlopend gedacht over de oorzaken van de 
bedreiging. Op de eerste plaats wordt ervan uit gegaan dat het vrouwen zelf zijn 
die de verdere emancipatie in de weg staan. Op de tweede plaats wordt met een 
beschuldigende vinger gewezen naar bepaalde groepen religieuzen. 
 Degenen die van mening zijn dat vrouwen zelf een bedreiging vormen, 
nemen aan dat vrouwen ook zelf het emancipatie-ideaal nog wel belangrijk 
vinden, maar dat zij weinig resultaten boeken. Een enkeling schrijft dat toe aan 
gebrek aan ambitie536. Net wat vaker wordt de oorzaak gezocht in interne 
verdeeldheid binnen de emancipatiebeweging537

 

. Eenvoudig geformuleerd: 
zolang vrouwen de handen niet ineen slaan, bereiken zij ook geen vooruitgang. 
In onderstaande passage wordt de verdeeldheid als volgt beschreven. 

'Er is een groep die (...) vindt dat hoogopgeleide vrouwen hun verantwoor-
delijkheid moeten nemen (...) en hun kinderen gewoon fulltime moeten 
uitbesteden. (...) Tegenstand ondervinden zij van hun seksegenoten. Van 
vrouwen die de feminiene waarden in de samenleving prediken, en wel 
heel letterlijk op de bres staan voor een herwaardering van het moeder-
schap. (...) Zie hier de twee hoofdlijnen van het debat. Daarnaast zijn er 
allerlei losse individuen die een eigen geluid laten horen. (…) En er zijn 
allerlei andere agenda's, die daar deels doorheen lopen'538

 
. 
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De veronderstelde verdeeldheid lijkt de vroegere angst te bevestigen van 
feministe Joke Kool Smit. In een artikel wordt verteld dat zij bang was dat de 
vrouwenbeweging nog eens uit elkaar zou vallen in verschillende stromingen: 'op 
haar beurt kon Smit weinig enthousiasme opbrengen voor de versplintering en 
navelstaarderij van de vrouwenbeweging'539

 In twee artikelen worden de uiteenlopende stromingen binnen de 
hedendaagse emancipatiebeweging beschreven

. 

540

 Het frame dat in het bedreigingsdiscours van toepassing is op de 
betogen die zich baseren op interne verdeeldheid binnen de hedendaagse 
vrouwenbeweging, luidt:  

. Er zijn vier stromingen te 
onderscheiden, met ieder haar eigen voorvechters. Zo wordt Ayaan Hirsi Ali 
gezien als de aanvoerder van een strijd tegen vrouwonvriendelijke opvattingen in 
de islamitische cultuur. Daarnaast zouden feministes als Neelie Kroes, Heleen 
Mees en Margriet van der Linden zich richten op de verbetering van de sociaal-
economische positie van vrouwen. Daartegenover worden pleitbezorgers ge-
plaatst van een herwaardering van het moederschap, waaronder Christien 
Brinkgreve en verloskundige Beatrijs Smulders. Ten slotte worden de 'stoute 
vrouwen' genoemd die met erotiek de kracht van vrouwen willen benadrukken: 
Heleen van Rooyen en Marlies Dekkers. 

 
Frame 4.2a 
De vervolmaking van het jaren-zestig-ideaal wordt bedreigd, doordat 
vrouwen er in de emancipatiestrijd niet in slagen de handen ineen te 
slaan.  

 
In de tweede verhaallijn wordt aangenomen dat de emancipatie van vrouwen 
wordt bedreigd door bepaalde groepen religieuzen. Vergelijkbaar met de ideeën 
over homo-emancipatie richt de kritiek zich op de islam en op de invloed van de 
ChristenUnie in het vierde kabinet-Balkenende. De auteur die het lot van 
vrouwenemancipatie op deze wijze beschrijft (Margreet Fogteloo, De Groene 
Amsterdammer) is dan ook één van de auteurs die zich heeft uitgelaten over 
homoseksualiteit. Zij schrijft: 
 

'De feministen krijgen versterking uit onverwachte hoek: rijpere mannen 
die in God of Allah geloven en het lichamelijke gekronkel beschouwen als 
symptoom van een hedonistische welvaartscultuur waarin de losgeslagen 
jeugd de weg kwijt is. (…) Maar de achterliggende agenda's staan haaks 
op elkaar. Waar de feministes pleiten voor de bevrijding van de vrouw die 
lijdt onder de dominante mannennorm proberen de religieuze gezags-
dragers haar tot gehoorzaamheid te tuchtigen'541

 
.  

Wederom wordt minister Plasterk beschouwd als medeverantwoordelijk. 
Fogteloo waardeert zijn intentie om op te komen voor de emancipatie van 
vrouwen, maar zij stelt het niet op prijs dat hij dat doet door zich te tonen 'als 
een ware beschermheer van de slachtoffertjes'. De bezorgdheid die sommige 
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religieuzen en de minister uiten over de positie van vrouwen wordt neergezet als 
paternalistisch. Volgens Fogteloo zijn vrouwen door die houding alsnog het 
slachtoffer van een dominante mannennorm. De goede bedoelingen worden 
daarom vooral geïnterpreteerd als obstakels voor de verwezenlijking van het 
emancipatie-ideaal. De boodschap kan met het volgende frame worden 
geformuleerd. 
 

Frame 4.2b 
Vrouwenemancipatie als jaren-zestig-ideaal wordt bedreigd door reli-
gieuze en paternalistische invloeden. 

 

5.5 Seksuele vrijheid 

 
Aan het ideaal van homo- en vrouwenemancipatie kleeft ook een ander ideaal 
dat wordt beschouwd als 'typisch jaren zestig': seksuele vrijheid. Terwijl alle 
tijdschriften aandacht besteden aan vrouwenemancipatie, is het vooral HP/De 
Tijd dat zich interesseert voor seksuele vrijheid. Bijna iedereen die zich hierover 
uitspreekt is van mening dat de toegenomen seksuele vrijheid een verademing is 
ten opzichte van de 'preutse' jaren vijftig542. Dat vrouwen sinds de jaren zestig 
plezier mogen beleven aan seks wordt als een grote verdienste van de seksuele 
revolutie beschouwd543. Zo eensgezind als de opiniemakers zijn over de toen-
malige noodzaak van seksuele vrijheid, zo verdeeld zijn de meningen over de 
huidige staat van die vrijheid. Voor de één is dit ideaal ontaard in een geseksuali-
seerde samenleving, of zelfs een 'geseksualiseerd universum'544

 

. De ander 
betreurt het dat de bevochten vrijheid geen vanzelfsprekendheid meer is. 

5.5.1 Ontaarde seksuele vrijheid 

 
Verschillende opiniemakers agenderen de zogenoemde seksualisering van de 
samenleving545

 

. In de artikelen over dit onderwerp keert de stelling dat de 
seksuele vrijheid is ontaard ongeveer zeven keer terug. Deze opiniemakers 
ervaren het als een onwenselijke situatie dat het publieke domein overspoeld 
wordt met seksueel getinte beelden. In een artikel waarin onderstaande passage 
is opgetekend, wordt aangenomen dat de kritiek op de seksualisering op veel 
steun kan rekenen vanuit de politiek en samenleving. 

'De discussie over de 'pornografisering' van de samenleving wordt niet 
alleen door de ChristenUnie aangezwengeld, maar in toenemende mate 
ook door feministen die vinden dat de seksuele vrijheid, zo hard bevochten 
in de jaren zestig en zeventig van de afgelopen eeuw, is ontaard in 'totale 
grenzeloosheid en platheid'. Onlangs publiceerden vijf van hen op internet 
het manifest 'Seks moet weer haut couture worden', waarin ze zich 
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afzetten tegen de 'extreme' verbeelding van seks in het openbare leven 
(…)''546

 
.  

Volgens deze opiniemakers heeft de ontaarding van de seksuele vrijheid weinig 
meer te maken met de seksuele bevrijding van de jaren zestig. Alleen mediaper-
soonlijkheid Arie Boomsma is van mening dat seks veertig jaar geleden al 
behoorde tot de consumptiecultuur: 'Kenmerkend voor die tijd vind ik dat de 
strijd niet alleen ging over de bevrijding van de vrouw, maar dat seks onderdeel 
werd van de consumptiecultuur'547. Vooral de media krijgen een belangrijke rol 
toebedeeld in de stroom van seksuele beelden in het publieke domein548

 De terugkerende stelling in het ontaardingsdiscours die de opiniemakers 
verkondigen met hun kritiek op de seksualisering van de samenleving, kan als 
volgt worden verwoord. 

. Een 
begrenzing aan de hoeveelheid erotiek in de openbare ruimte wordt op prijs 
gesteld.  

 
Frame 5.1a 
Mede door toedoen van de media is de seksuele bevrijding van de jaren 
zestig ontaard in een seksualisering van de samenleving. 

  
Er wordt ook op een andere manier gesproken van een ontaarde seksuele 
bevrijding. In vijf artikelen stippen opiniemakers de acceptatie van pedofilie in 
die jaren aan als een doorgeschoten verschijnsel549

 

. Dat gebeurt onder meer in 
een artikel over de door HP/De Tijd georganiseerde verkiezing van De Ergste 
Nederlander Aller Tijden. Daarvoor is ook oud-PvdA-senator Edward Brongersma 
genomineerd. Deze nominatie 'dankt' hij aan het volgende: 

'Voortdurend pleitte Brongersma in die jaren in woord en geschrift voor 
het verlagen en – later – het helemaal afschaffen van de leeftijdgrens 
voor seksuele contacten tussen meer- en minderjarigen. Kinderen, zo 
meende Brongersma, hadden 'recht' op seksualiteit, ook met volwas-
senen'.  

 
Volgens de auteur van het artikel vonden de opvattingen van Brongersma lange 
tijd veel gehoor. Er zou met name steun voor zijn geweest in 'progressieve kring', 
zoals van de PvdA, D66 en de PSP. Het volgende frame geeft de dominante bood-
schap over pedofilie weer.  
 

Frame 5.1b 
De toegenomen seksuele vrijheid in de jaren zestig ontaardde in de accep-
tatie van pedofilie.  

 
In de passages over pedofilie heerst consensus over de idee dat dit verschijnsel 
inmiddels niet meer wordt getolereerd. Dat zou mede te danken zijn aan het 
toegenomen inzicht over de schade die een kind daaraan kan ondervinden550. De 
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wijze waarop in de samenleving wordt omgegaan met pedofilie, wordt wel 
beschouwd als symbolisch voor de tijdgeest. Deze opvatting is in de volgende 
passage uiteengezet: 
 

'Ondertussen kwam in Europa de pendule van de seksuele moraal in 
beweging. De mythes van de jaren zestig hadden hun glans verloren en de 
seksuele ontwikkeling van het kind was toch iets ingewikkelder dan 
gedacht. (…) De ironie van de tijdgeest: binnen tien jaar was Zeig mal! 
veranderd van een populair educatieboek met duizenden liefhebbers in 
een smoezelig collectors item voor pedofielen, waar hoe langer hoe meer 
odium van criminaliteit omheen hing'551

 
.  

De vroegere acceptatie van pedofilie zou de vrije omgang met seks symboliseren. 
De huidige afwijzing van pedofilie symboliseert een tijd waarin het vrijheids-
streven minder hoog in het vaandel staat. 

5.5.2 Bedreigde seksuele vrijheid 

 
De beweging die zich tegen de seksualisering van de samenleving keert, roept 
veel negatieve reacties op. Veel opiniemakers zijn niet blij met dit tegengeluid, 
omdat zij dat ervaren als een poging om de seksuele vrijheid in te perken552

 In het discours spreekt zelfs een criticaster van de jaren zestig, Gerry van 
der List (Elsevier), zich in positieve zin uit over dit decennium

. 
Deze redenering keert ongeveer tien keer terug in de artikelen over dit 
onderwerp. De opiniemakers die deze visie delen passen in een bedreigings-
discours.  

553

 

. Dat hij door-
gaans kritisch is op de jaren zestig blijkt uit zijn uitspraak dat er maar weinig 
waardevolle lessen getrokken kunnen worden uit deze periode. Volgens hem zijn 
er geen aanwijzingen voor de 'morele paniek' die over de toegenomen seksuele 
vrijheid is ontstaan. Hij vindt dat de tegenbeweging de vroegere bemoeienis van 
de kerk probeert over te nemen wat betreft het wel en wee in de slaapkamer.  

'Het zou jammer zijn als de PvdA, Opzij, de Edmund Burke Stichting en de 
moskee de kerkelijke rol zouden overnemen en burgers gaan voorschrijven 
naar welke films zij mogen kijken en welke kledingstukken zij dienen te 
dragen. Door al die ophef over de lasten van de lust dreigt een van de – 
weinige – waardevolle lessen van de culturele omwenteling van de jaren 
zestig vergeten te worden: zonder seksuele repressie is het leven een stuk 
aangenamer'554

 
. 

In het discours worden verschillende personen en groepen aangemerkt als 
veroorzaker van de bedreiging. Naast de vrouwen achter het manifest Seks moet 
weer haute couture worden en het tijdschrift Opzij worden ook andere feminis-
ten genoemd, zoals de schrijvers Myrthe Hilkens en Martine Delfos555. Maar ook 
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verschillende mannen worden gezien als een bedreiging. Dat bleek al uit het 
citaat van Van der List. De eerste generatie moslims wordt genoemd: 'Zij hebben 
hun reactionaire ideeën over emancipatie en vrouwen overgedragen aan hun 
kinderen'556. Maar vooral naar het PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem wordt 
vaak verwezen in de beschouwingen557

 Ook Erik van Ree voelt zich geroepen een tegengeluid te laten horen. Hij 
richt zich tot hen die pedoseksualiteit in 'de taboesfeer' hebben gestopt. Over de 
huidige angst voor pedoseksualiteit schrijft hij:  

. Al deze vermeende bedreigers van de 
seksuele vrijheid scharen zich volgens de opiniemakers direct of indirect achter 
de beweging die zich tegen de seksualisering van de samenleving keert. 

 
'Ironisch genoeg is het dezelfde, thans aan het roer staande generatie der 
babyboomers, mijn generatiegenoten, die zich ooit als rebellen te buiten 
gingen en die nu het meest verantwoordelijk zijn voor het aanhalen van 
de teugels. Het is lastig om dit te plaatsen: hoe de opstandelingen van 
toen de angstige ouders van nu werden'558

 
.  

Van Ree past met zijn stelling over pedofilie eveneens in het bedreigingsdiscours. 
Hij ziet de verwerping van pedofilie als een symbool van de huidige tijdgeest. Het 
is in zijn ogen een speerpunt van een 'restauratief programma' waarin wordt 
afgerekend met de progressieve jaren zestig. Hij is er teleurgesteld over dat juist 
de generatie die de seksuele vrijheid in de jaren zestig bevocht, medeverant-
woordelijk is voor de huidige 'conservatieve fatsoensnorm'. Met deze stelling 
vindt hij aansluiting bij andere opiniemakers die het betreuren dat vroegere 
vrijheidsstrijders ageren tegen de seksualisering van de samenleving. 
 Het frame waarin de tegenbeweging van de vrije seksuele moraal wordt 
gezien als oorzaak van een bedreigde verworvenheid van de jaren zestig, gaat als 
volgt.  
 

Frame 5.2 
De hedendaagse beweging die ageert tegen de seksualisering van de 
samenleving bedreigt het jaren-zestig-ideaal van seksuele vrijheid. 

 
In een interview uit 2009 probeert Dijsselbloem de ontstane beeldvorming over 
hem te nuanceren. Daarin verwijst hij naar een 'rooie vrouw' die de seksuele 
vrijheid destijds had bevochten en bang is dat hij die verkwanselt door er een 
moraal op te leggen. Die suggestie probeert hij weg te nemen. Dijsselbloem 
benadrukt dat hij het debat startte omdat hij hoopt dat het mensen ertoe aanzet 
uit eigen beweging in verzet te komen, zoals ook gebeurde in de jaren zestig. 
Daarnaast laat hij weten de seksuele vrijheid niet af te willen breken. Hij wil 
enkel de excessen bestrijden, zodat seks – zoals ooit bedoeld – werkelijk vrij is. 
Dat blijkt uit de volgende passage.  
 

'Maar de seksuele vrijheid was er juist op gericht dat iedereen zijn eigen 
keuzes kon maken: met wie, hoe en wanneer. Dat hadden we in hoge 
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mate bereikt. Maar onder invloed van de commercie is dat afgekalfd: 
porno is megabusiness geworden'559

 
. 

Met deze opmerking vindt Dijsselbloem aansluiting bij het ontaardingsdiscours. 
Tegelijkertijd redeneert hij ook in lijn met het bedreigingsdiscours. In het 
interview zegt hij de bestrijding van de ontaarde moraal op een andere manier te 
willen aanpakken dan het CDA en de ChristenUnie. Deze partijen schermen in 
zijn ogen met ge- en verboden, terwijl hij slechts een debat wil starten. 
Dijsselbloem wekt de suggestie dat de christelijke partijen de vrijheid moedwillig 
proberen te beknotten. Zij zouden daarmee een bedreiging zijn voor het jaren-
zestig-ideaal van individuele vrijheid.  
 

5.6 Conclusie: Vrijheid als ideaal 

 
In het publieke debat zijn drie antwoorden te vinden op de centrale vraag of de 
vrijheidsidealen van de jaren zestig nog aantrekkelijk worden gevonden. 
Verschillende opiniemakers zien die idealen bedreigd worden (bedreigings-
discours). Hun oordeel over het vrijheidsstreven van de jaren zestig is dus 
positief. Anderen staan eveneens positief tegenover deze periode en de 
bijbehorende idealen. Zij vinden echter dat het vrijheidsstreven van destijds op 
den duur te ver is doorgeschoten (ontaardingsdiscours). Slechts een minderheid 
is van mening dat het vrijheidsideaal in de kern verkeerd is geweest (destructivi-
teitsdiscours). Volgens hen ondervindt de Nederlandse samenleving daar nog 
altijd hinder van.  
  

5.6.1 De ongerusten 

 
De opiniemakers die passen in het bedreigingsdiscours zijn te typeren als de 
'ongerusten'. Zij spreken immers hun zorgen uit over het voortbestaan van de 
verworven vrijheden van de jaren zestig. Zij noemen de veroorzakers van de 
dreiging dikwijls 'conservatief'560

 Met 'de politiek' doelen de ongerusten met name op de kabinetten-
Balkenende. Onder aanvoering van de premier zouden deze kabinetten de 
bevochten vrijheid hebben willen beknotten. De kritiek richt zich tijdens het 
tweede kabinet-Balkenende op de premier en zijn pleidooi voor 'normen en 
waarden'

. In dat verband wijzen zij naar de politiek of 
naar religies en religieuze personen. 

561 en het strengere veiligheids- en vreemdelingenbeleid562. Tijdens het 
vierde kabinet-Balkenende wordt met name de regeringsdeelname van de 
ChristenUnie met argwaan bekeken. Onder deze christelijke invloed zouden 
abortus, euthanasie, de koopzondagen en 'seks voor en na het huwelijk'563 op 
het spel staan. Over vicepremier André Rouvoet wordt gezegd dat hij 'christelijk 
zuinig'564 is ten opzichte van homo- en vrouwenemancipatie. Ook wordt de 
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seksuele moraal van de ChristenUnie gezien als een bedreiging voor de seksuele 
vrijheid565

 Daarnaast krijgen de kabinetten-Balkenende het verwijt geen stokje te 
steken voor een andere bedreiging: (islamitische) migranten. De ongerusten zijn 
ontevreden over migranten die bepaalde jaren-zestig-waarden afwijzen: 'Zij 
hebben hun reactionaire ideeën over emancipatie en seksualiteit overgedragen 
aan hun kinderen'

.  

566. Andere vrijheidswaarden die groepen migranten niet 
zouden onderschrijven, zijn persoonlijke autonomie, de acceptatie van homo-
seksualiteit en secularisme. De ongerusten vinden dat de kabinetten-Balkenende 
verzaken de 'zegeningen'567

 

 van de jaren zestig te verdedigen tegen bedreigende 
opvattingen van migranten. Zij nemen het de achtereenvolgende kabinetten 
kwalijk dat zij godsdienstvrijheid of collectiviteiten belangrijker zouden vinden 
dan de verdediging van verworven vrijheden.  

5.6.2 De teleurgestelden 

 
Ook in het ontaardingsdiscours worden de vrijheden van de jaren zestig nog 
altijd gezien als belangrijke idealen. Waarden als autonomie, keuzevrijheid, 
vrouwenemancipatie en seksuele vrijheid blijven voor de opiniemakers in dit 
discours voorop staan. Zij zijn echter teleurgesteld over de wijze waarop na 
verloop van tijd invulling is gegeven aan het vrijheidsstreven. Daarom zijn zij te 
typeren als de 'teleurgestelden'.  
 Naar hun mening zijn de in de jaren zestig bevochten vrijheden op den 
duur doorgeschoten. Dat zien zij in tal van hedendaagse verschijnselen. Zelfbe-
schikking zou sinds de jaren zestig bijvoorbeeld 'van een recht een plicht [zijn] 
geworden'568. Het zou ontbreken aan werkelijke keuzevrijheid om het leven naar 
eigen inzicht vorm te geven, doordat 'gezinswaarden (…) bij de tweede golf 
feministen altijd een weerzin oproepen'569. Daarnaast wordt het voor de vervol-
making van het emancipatie-ideaal bijvoorbeeld ervaren als een 'probleem van 
feministes (…) dat ze niet wilden accepteren dat man en vrouw van nature 
verschillen'570. En de seksuele vrijheid, 'zo hard bevochten in de jaren zestig en 
zeventig' zou inmiddels zijn 'ontaard in totale grenzeloosheid en platheid' 
volgens de schrijvers van het manifest Seks moet weer haute couture worden571

 Met grote regelmaat richten de teleurgestelden hun kritiek op de 
groepen of personen die in de jaren zestig de vrijheid wisten te forceren. Dat 
bleek al uit het citaat over de feministes die het bestaan van sekseverschillen 
zouden ontkennen. Ook vinden enkele teleurgestelden het jammer dat bepaalde 
vrouwen van erotiek hun kracht maken, en zich daarom presenteren als een 
'stoute lingeriehoer'

.  

572. Ten slotte krijgt ook links en/of progressief Nederland 
het verwijt de eigen idealen te hebben verkwanseld. De progressieven van 
destijds zouden zich volgens de sociaaldemocratische dominee Hoogenkamp 
slechts hebben bevrijd 'tot de koopzondag, tot de eroticabeurs en tot ieder 
weekend een andere stedentrip'573. En links Nederland zou niet in staat zijn 
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geweest om stelling te nemen tegen het neoliberale vrijheidsstreven van de 
jaren tachtig. De kritiek op links en/of op de progressieven komt dikwijls uit 
eigen hoek.  
 

5.6.3 De critici 

 
Een minderheid is van mening dat het jaren-zestig-ideaal van individuele vrijheid 
altijd verkeerd is geweest. Deze groep past in het destructiviteitsdiscours. Zij zijn 
kritisch op de jaren zestig én het heden en worden daarom 'de critici' genoemd. 
Voor een aantal van hen zijn de jaren zestig een linkse periode574

 De critici delen de veronderstelling dat het vrijheidsstreven heeft geleid 
tot toenemend egoïsme en hedonisme. Zo wordt gesteld dat de jaren-zestig-
generatie de vrijheid 'zeer eenzijdig interpreteerde als de situatie (…) waarin 
geen grenzen zijn'

. 

575. Verschillende critici verwijzen naar Theodore Dalrymple. 
Deze Britse arts neemt aan dat met name de onderklasse niet kan omgaan met 
de toegenomen vrijheid sinds de jaren zestig. Daarnaast vinden de critici dat de 
focus op het individu een miskenning heeft betekend van waarden als 
gemeenschapszin en nationaal bewustzijn. De filosoof Ad Verbrugge is bijvoor-
beeld van mening dat 'het collectief werd gedreven door een bevrijdingsge-
dachte die een ontkenning van de traditie betekende maar niet in staat was 
nieuwe groepsverbanden te creëren'576

 De critici willen, anders dan de ongerusten en de teleurgestelden, dat 
het jaren-zestig-ideaal van individuele vrijheid wordt begrensd. Zij zijn doorgaans 
negatief gestemd over het heden, al ziet een aantal van hen een recente 
afrekening plaatsvinden met het streven naar vrijheid. Zij zetten hun boodschap 
kracht bij door de erfenis van die periode als zeer onaangenaam neer te zetten. 
De eenzijdige vrijheid zou bijvoorbeeld 'een diarree aan porno, reality-tv, leeg-
hoofdig vermaak en een ongebreidelde hebzucht' hebben opgeleverd

.  

577

 Hoewel de kijk op de jaren zestig en de erfenis ervan tussen de critici, 
de ongerusten en de teleurgestelden verschilt, zijn zij allen negatief over de 
huidige staat van het vrijheidsideaal. De sombere stemming over het heden 
wordt door bijna alle opiniemakers gedeeld in de beschouwingen waarin de 
'bevrijdende' jaren zestig een rol spelen. Echter, de één vreest voor een 
mogelijke begrenzing van de vrijheid, terwijl de ander juist van mening is dat er 
teveel vrijheid is. 

. 




