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6 Lovende cultuurkritiek? 

 
In het publieke debat over de Nederlandse cultuur worden de jaren zestig op het 
eerste gezicht vooral beschouwd als bron van later ontstane problemen. 
Verschillende opiniemakers houden dat decennium verantwoordelijk voor de 
(latere) verloochening van culturele kernwaarden. Zij benadrukken dat migran-
ten en eventuele partners en kinderen een andere cultuur meebrachten. De 
aanname is dat van hen niet werd verlangd zich aan te passen aan Nederland. De 
islam, of strikte interpretaties daarvan, zou moeilijk verenigbaar zijn met de 
Nederlandse cultuur578. De veronderstelde gebrekkige integratie van met name 
Turkse en Marokkaanse migranten zou op den duur zelfs radicalisering en funda-
mentalisme in de hand hebben gewerkt579. Mede door de integratie-problemen 
vragen verschillende opiniemakers zich af of er niet meer belang moet worden 
gehecht aan een nationale cultuur en identiteit580

 

. Ondanks dat de ontwikkelin-
gen in de jaren zestig gezien worden als de oorsprong van steeds manifester 
wordende problemen, leert een nadere blik op het publieke debat dat de 
waardering voor dit decennium tegelijkertijd groot kan zijn. Deze ogenschijnlijke 
inconsistentie wordt in dit hoofdstuk geanalyseerd.  

6.1 Integratie 

 
De meningen over integratie zijn sterk gepolitiseerd en gepersonaliseerd. Op de 
eerste plaats zijn de beschouwingen over deze thematiek politiek geladen 
doordat veel opiniemakers zich uitspreken over goede en slechte manieren 
waarop de politiek zou opereren. In de betogen wordt dikwijls een tegenstelling 
gecreëerd tussen links en rechts. Dat gaat vaak gepaard met een normatieve 
opvatting. Vanwege de rol die verschillende personen spelen in de beschouwin-
gen is er ook sprake van personalisering. Van Frits Bolkestein581, Paul Scheffer582, 
Pim Fortuyn583 en Ayaan Hirsi Ali584 wordt gesteld dat zij het integratiedebat 
hebben aangezwengeld. Hirsi Ali585, Geert Wilders586 en Rita Verdonk587 zeggen 
volgens de opiniemakers waar het op staat, al zijn zij het niet altijd met hen 
eens588. Andere politici krijgen het verwijt niet daadkrachtig te hebben gerea-
geerd op spanningen en botsingen in de multiculturele samenleving. Dat zijn Job 
Cohen589, Wouter Bos590, Ella Vogelaar591, Jan Peter Balkenende592 en Piet Hein 
Donner593

 De personen waarnaar wordt verwezen komen zelden zelf aan het 
woord. Een interview met minister Donner vormt daarop een uitzondering. 
Ondanks dat migranten een hoofdrol spelen in de integratiekwestie, worden ook 
zij nauwelijks aan het woord gelaten, op één interview na

.  

594. Wel worden Ahmed 
Marouch595, Ahmed Aboutaleb596 en Afshin Ellian597 terloops genoemd. Het zijn 
vooral journalisten zelf die in columns, essays en achtergrondartikelen hun 
opvattingen over de multiculturele samenleving uiteen zetten. Door het nadruk-
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kelijk eens of oneens te zijn met uitspraken en gedragingen van andere 
personen, nemen zij een positie in binnen het geheel aan meningen. Dat zij hun 
visie op de multiculturele samenleving graag kenbaar maken, laat een behoefte 
zien om te duiden wat er in Nederland aan de hand is. Aangezien het oordeel 
over het heden vaak negatief is, lijken journalisten te worden gedreven door 
gevoelens van ontevredenheid.  
 

6.1.1 Destructief cultuurrelativisme 

 
De jaren zestig worden soms gezien als directe oorzaak van de spanningen en 
botsingen in de multiculturele samenleving. Deze redenering komt niet vaak 
voor. Van de meer dan dertig passages heeft zo'n twintig procent deze strekking. 
De oorzaak is het vermeende cultuurrelativisme dat meer dan veertig jaar 
geleden haar intrede deed. Opiniemakers stellen dat die mentaliteit een nega-
tieve weerslag heeft gehad op de samenleving. Dat blijkt onder meer uit de 
volgende passage, afkomstig uit een essay van Paul Frentrop in HP/De Tijd. In het 
artikel over de islam in Nederland brengt hij de terroristische aanslagen in New 
York in verband met de 'misvatting' die hier cultuurrelativisme heet.  
 

'Zolang het over de indianenstammen rondom de Amazone gaat, kan zo'n 
misvatting weinig kwaad. (…) Maar met 700.000 veelal werkloze mensen 
van Marokkaanse en Turkse afkomst geconcentreerd in de grotesteden, 
kunnen we stellen, zoals Leon de Winter schreef: “Met cultuurrelativisme, 
product van de jaren zestig, zijn we sinds 11 september enorm op de koffie 
gekomen”. Dat is te verklaren. Propagandisten van de multiculturele 
samenleving gingen er (…) ten onrechte vanuit dat alle culturen van 
nature gelijkwaardig zijn'598

 
. 

De opiniemakers in het destructiviteitsdiscours hekelen het cultuurrelativistische 
uitgangspunt dat alle culturen gelijk zijn. Dat blijkt ook uit de laatste zin in de 
passage. Een enkeling is zelfs van mening dat andere culturen worden verheer-
lijkt. De Amerikaanse publicist Christopher Caldwell begrijpt bijvoorbeeld niet 
dat vooral in termen van verrijking wordt gesproken. Volgens hem bleven 
Europeanen maar praten 'over leuke restaurantjes', terwijl migratie een duide-
lijke keerzijde heeft599

 Het probleem dat opiniemakers hebben met het cultuurrelativisme kan 
nog specifieker worden geformuleerd dan de gelijkstelling van culturen. Verschil-
lende opiniemakers hebben er vooral moeite mee dat de Nederlandse of wester-
se cultuur niet prevaleert boven de islamitische cultuur

. De veronderstelde opvatting dat diversiteit een verrijking 
is, zou voorbij gaan aan de problemen die zich in de multiculturele samenleving 
manifesteren.  

600

 

. Ook Frentrop spitst 
zijn betoog toe op de islam. Hij schrijft met een sarcastische toon: 
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'Wij zijn er immers trots op dat we in dit land de ene cultuur niet beter 
vinden dan de andere. Al dragen we geen geitenwollensokken meer, toch 
zijn wij allemaal postmoderne antropologen. Ook de islam is prachtig'601

 
.  

Deze opiniemakers vinden het een kwalijke zaak dat er naar hun mening geen 
culturele voorwaarden worden gesteld om in Nederland te mogen verblijven. De 
redenering is dat (islamitische) migranten hun tradities gewoon kunnen voort-
zetten, ook als die strijdig zijn met de 'betere' nationale cultuur en met rechts-
statelijke principes. Zo schrijft Joost Niemöller in HP/De Tijd: 
 

'Het is een bekend beeld geworden in Nederland: vrouwen die gekleed als 
tent over straat gaan. Hele legers hoofddoekjes verspreiden zich over de 
schoolpleinen. (…) Het hoofddoekje wordt vaak voorgesteld als gods-
dienstuiting. Dat maakt het moeilijk om er iets tegen te doen, want 
anders dan in moslimlanden bestaat er in het Westen godsdienstvrijheid. 
In werkelijkheid hebben hoofddoekjes weinig met godsdienst te maken. 
(…) Het hoofddoekje maakt de vrouw tot horige'602

 
.  

Ondanks dat de opiniemakers er op de eerste plaats vanuit gaan dat het 
(islamitische) migranten zijn die tornen aan de Nederlandse cultuur, verwijten zij 
de relativisten een grote mate van medeverantwoordelijkheid. Meestal wordt 
aangenomen dat het cultuurrelativisme bepalend is geweest voor de algehele 
cultuur. Ook in de politiek zou die mentaliteit dominant zijn. Niemöller betreurt 
het bijvoorbeeld dat er in 'Den Haag' geen debat wordt gevoerd over hoofd-
doekjes, 'op de randen van de politieke macht' na. Een enkele keer wordt het 
relativisme verbonden aan 'links'. Zo is De Winter van mening dat de cultuurre-
lativisten 'zich overwegend [bevinden] aan de linkerkant van het politieke 
landschap'603

 Verschillende opiniemakers nemen aan dat de cultuurrelativistische 
houding een bewuste keuze is. Zij stellen dat de coulante houding tegenover 
anti-westerse opvattingen welbewust wordt uitgedragen. Dat komt naar voren in 
de wijze waarop opiniemakers hen beschrijven. Frentrop spreekt bijvoorbeeld 
van 'propagandisten van de multiculturele samenleving' en De Winter noemt 
hen 'overtuigde multiculturalisten'. Een ander heeft het over 'pleitbezorgers' van 
de multiculturele samenleving

.  

604

 De terugkerende stelling, waarin het cultuurrelativisme wordt be-
schouwd als een belemmerende invloed op de integratie van migranten, kan 
worden verwoord met het volgende frame.  

. 

  
Frame 1.1 
Vanwege een cultuurrelativistische houding sinds de jaren zestig hoefden 
(islamitische) migranten zich niet te conformeren aan de Nederlandse 
cultuur en dat is destructief geweest voor de samenleving. 
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In de kritiek op het cultuurrelativisme van de jaren zestig wordt ook indirect 
waardering uitgesproken voor datzelfde decennium. Dat geldt voor vier van de 
zes kritische passages. Deze opiniemakers hebben namelijk vooral moeite met 
interpretaties van de islam die haaks staan op de culturele kernwaarden die 
worden verbonden aan dat decennium. Zo kwam uit de passage van Niemöller al 
naar voren dat hij vindt dat de islam indruist tegen het ideaal van seksege-
lijkheid. Twee andere passages waarin de kritiek op de islam een impliciete 
verdediging betekent voor jaren-zestig-waarden zijn de volgende:  
 

'Er zijn vele indicaties dat de islamitische cultuur (…) enkele schoon-
heidsfoutjes in zich draagt. Niet alleen de eerwraak. Het grootste nadeel 
van de islam is dat het haast ondoenlijk is om eruit te stappen. (…) Ook 
stoort aan de islam dat niet-gelovigen geminacht worden'605

 
. 

'Het verbijsterende in het bericht over de eisen van moslims in Neder-
landse ziekenhuizen is niet eens dat conservatieve gelovigen geen mannen 
aan het ziekbed van vrouwen willen zien [het is de bereidheid om daaraan 
toe te geven]. (…) Het hele geestelijke bouwwerk van de islam berust op 
drie fundamentele tegenstellingen: de tegenstelling tussen man en vrouw, 
tussen meester en slaaf, en tussen gelovige en ongelovige''606

 
.  

De passages zijn op te vatten als een uitwerking van het probleem dat de islam 
moeilijk verenigbaar zou zijn met de Nederlandse cultuur zoals we die kennen 
sinds de jaren zestig. De jaren-zestig-waarden die de opiniemakers onder druk 
zien staan zijn vrouwenemancipatie, gelijkwaardigheid en geloofsvrijheid. In dit 
discours wordt dit decennium bekritiseerd om het cultuurrelativisme, maar die 
kritiek komt vooral voort uit het idee dat de waarden van toen niet meer 
vanzelfsprekend zijn. De jaren zestig worden hier dus expliciet verfoeid en impli-
ciet geprezen. 
 

6.1.2 Ontaard cultuurrelativisme 

 
In het ontaardingsdiscours is het oordeel over de cultuurrelativistische jaren zes-
tig milder. Het accent ligt hier vooral op de perioden daarna. De stelling is dat er 
vanaf de jaren zestig tot aan het begin van de eeuwwisseling geen ruimte 
bestond voor kritische geluiden over de multiculturele samenleving. Deze rede-
nering is geformuleerd in circa twintig procent van het aantal geanalyseerde 
passages. Volgens deze opiniemakers konden integratieproblemen zich daardoor 
opstapelen. In het discours circuleren drie oorzaken voor de relativistische 
houding die geleidelijk aan kwalijker werd. 
 In de eerste argumentatie staat de nasleep van het oorlogsverleden 
centraal607. In deze optiek hebben schuldgevoelens over het verleden gezorgd 
voor een te open houding richting migranten. Het zou daardoor niet geoorloofd 



89 
 

zijn om vraagtekens te plaatsen bij migratie, terwijl de culturele spanningen 
alleen maar manifester werden. Dat blijkt uit onderstaande passage. 
 

'In die dagen [de jaren zestig] ontstond het hoog-morele Nederland van 
goed en fout, dat de schuldcomplexen van jodenvervolging en koloniale 
'onderdrukking' compenseerde door (…) het toelaten en met schuldgevoel 
bejegenen van vreemdelingen. (…) De kwestie van de massale vestiging 
van vreemdelingen van verre is de laatste dertig jaar het grootste verbo-
den terrein geworden in het 'correcte' Nederland'608

 
.  

Anderen spreken over de invloedrijke positie die de generatie van de jaren zestig 
verwierf in de perioden daarna609

 

. Wat deze generatie zou kenmerken is een 
open houding tegenover andere culturen. De opiniemakers stellen dat de men-
sen uit deze generatie het zich vanwege haar maatschappelijke positie kunnen 
permitteren om positief en optimistisch over migratie te zijn. Zij zouden in het 
dagelijks leven niet worden geconfronteerd met de keerzijden van de multi-
culturele samenleving. Zoals de volgende passage laat zien, wordt dat gezien als 
een verklaring voor de gebrekkige aandacht voor integratieproblemen. 

'Een modieuze belangstelling voor exotische culturen en ideologieën deed 
opgeld. (…) Intussen zijn de stormlopende studenten uit de jaren zestig 
natuurlijk allang aan de macht. (…) Maar de moderne regenten verloren 
hun greep op de voortjagende samenleving. (…) Het multiculturele ideaal 
was alleen maar goed voor een zelfvoldane elite die er in het dagelijks 
leven geen last van had'610

 
.   

Daarnaast krijgt links en/of progressief Nederland het verwijt bijgedragen te 
hebben aan de geringe ruimte die bestond voor kritische geluiden over de 
multiculturele samenleving611

 

. Vanwege het belang dat zij hechten aan postma-
terialistische waarden, zoals vrijheid en culturele openheid, zou hun programma 
geen aandacht vragen voor andere kwesties. Daarom wordt aangenomen dat het 
integratievraagstuk voor hen ook geen issue is. De derde passage is een citaat 
van de socioloog Gabriël van den Brink. 

'Van links hebben we al heel lang niks vernomen [in het debat over inte-
gratie en de islam]. (…) Het onvermogen van links is te herleiden op de 
beweging van de jaren zestig, die hoofdzakelijk gericht was op vrijheid en 
zelfontplooiing'612

 
.  

De invloed die aan de cultuurrelativistische jaren zestig wordt toegeschreven is 
groot, maar het zwaartepunt ligt hier vooral op de instandhouding van het taboe 
om kritiek te uiten op de multiculturele samenleving. Dit taboe wordt groten-
deels toegeschreven aan de (linkse) politieke elite. Die elite bestaat hier vaak uit 
personen die behoren tot de generatie van de jaren zestig. Vanwege de grote 
nadruk op de nalatige houding van (linkse) politici, blijft de hoofdoorzaak – 
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migranten die niet integreren – onderbelicht.  
 De terugkerende argumentatie met betrekking tot de ontaarde integra-
tieproblematiek kan als volgt worden geconstrueerd.  
 

Frame 1.2 
Als gevolg van het cultuurrelativisme van de jaren zestig hielden (linkse) 
politici het taboe in stand kritiek te uiten op de multiculturele samen-
leving. Daardoor konden integratieproblemen ontaarden. 

 
Verschillende opiniemakers nemen een positieve ommekeer waar in de 
samenleving. Mensen zouden beseffen dat Nederland zich geen cultuurrela-
tivistische houding kan permitteren. Gebeurtenissen als 9/11613 en de dood van 
Pim Fortuyn en Theo van Gogh614

 De opiniemakers zijn echter van mening dat dit besef nog steeds niet is 
doorgedrongen in de politiek. Met name linkse politici zouden nog altijd zwijgen 
of nemen nog steeds een cultuurrelativistische houding aan

 hebben volgens hen tot die ommekeer geleid. 

615. Anderen zijn wel 
van mening dat politici tot inkeer zijn gekomen, maar zij zijn daar volgens hen op 
een verkeerde manier naar gaan handelen. Dat verwijt richt zich niet alleen op 
links, maar ook op de kabinetten Balkenende. Linkse politici zouden nog altijd te 
soft zijn: 'De boel bij elkaar houden is de taak van een paperclip, niet van de 
politiek'616. Daarentegen worden de maatregelen van de kabinetten Balkenende 
neergezet als te hardvochtig of onzorgvuldig617: 'Het treurige is alleen dat 
bestuurlijk Nederland nog geen idee heeft waar het nu wel heen moet en vlucht 
in harde, ondoordachte maatregelen'618. Een enkeling is van mening dat politici 
als Hirsi Ali en Wilders wel weten wat nodig is619

 De uiteenlopende waardering voor de linkse softheid en de rechtse 
hardvochtigheid laat zien dat er binnen het ontaardingsdiscours geen consensus 
bestaat over de wijze waarop de politiek zou moeten opereren met betrekking 
tot het integratievraagstuk. Vanwege de kritiek op het veronderstelde zwijgen 
van links is het duidelijk dat opiniemakers in ieder geval van de politieke elite 
verwachten dat zij de ervaren integratieproblemen onderkent.  

. 

 

6.1.3 Bedreigde tolerantie 

   
In het bedreigingsdiscours is de waardering voor de jaren zestig positief. De 
opiniemakers vrezen echter dat bepaalde verdiensten van die tijd inmiddels 
onder druk staan. Dit discours is gezien het aantal passages dominant aanwezig 
in de beschouwingen over integratie (twintig van de dertig passages). 
 Een terugkerende boodschap is dat het tolerante klimaat geen vanzelf-
sprekendheid meer is620. Deze argumentatie keert terug in negen passages. 
Daarin beschouwen de opiniemakers tolerantie als een typisch Nederlandse 
waarde621. De aanname dat deze onder druk staat, wordt verwoord in de onder-
staande passage. Het is afkomstig uit een artikel waarin Max van Weezel (Vrij 
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Nederland) een aantal buitenlandse journalisten parafaseert. 
 

'Nederland is langzamerhand het minst politiek correcte land geworden. 
De verbazing betreft ook Geert Wilders die 'de hoofddoekjes rauw lust' en 
Rita Verdonk die erop staat dat een imam haar de hand schudt. (…) Het 
eens zo tolerante Nederland stelt zich te hard op in plaats van te zacht, 
vinden buitenlandse journalisten'622

 
.  

De journalisten kijken volgens Van Weezel met verbazing naar het opkomende 
'rechts populisme' als antwoord op de multiculturele wrijvingen. Uit het artikel 
blijkt dat Van Weezel de verwondering deelt. Hij zoekt naar antwoorden waarom 
Nederland geen 'oase van vrijheid meer is' en geen 'schoolvoorbeeld van tole-
rantie'. Andere opiniemakers schrijven de onder druk staande culturele 
openheid eveneens toe aan rechtse politici. Politici die worden genoemd zijn 
Bolkestein623, Fortuyn624, Hirsi Ali625, Verdonk626 en Wilders627. Daarnaast komt 
het één keer voor dat de zogenoemde seculiere jaren-zestig-generatie als niet 
ruimdenkend wordt geportretteerd. Die zou religie wegzetten als 'achterlijk'628

  

. 
De redenering waarmee de scherpe kritiek van voornamelijk rechtse politici op 
(islamitische) migranten wordt gezien als een aantasting van de tolerantie sinds 
de jaren zestig, kan met het volgende frame worden weergegeven.  

Frame 1.3 
De repressieve houding van (rechtse) politici tegenover (islamitische) mi-
granten is een dreiging voor het tolerante Nederland van de jaren zestig. 

 
In reactie op de vermeende verharding pleiten de opiniemakers voor toonma-
tiging, realiteitszin, verzoening en verdraagzaamheid629. Meerdere keren worden 
de jaren zestig aangehaald als voorbeeld voor hoe het nu weer zou moeten of 
kunnen zijn630

 

. Volgens Bart de Koning (HP/De Tijd) geldt dat voor links-georiën-
teerden die gescheiden inburgeringsklassen niet willen verbieden omdat het de 
emancipatie kan bevorderen: 

'In de ene hoek hebben we de linkse kerk. (…) De voorstanders van de 
gescheiden [inburgerings]klassen wijzen erop dat de Nederlandse vrouw-
en zich in de jaren zestig en zeventig hebben kunnen emanciperen via 
praatcursussen, VOS-cursussen (Vrouwen oriënteren zich op de Samen-
leving), moedermavo's en vrouwencafés waar ook geen mannen bij 
waren'631

 
. 

Het verzet tegen de intolerante houding verbinden de opiniemakers soms 
expliciet aan links632. Overigens zijn de auteurs die dat doen het oneens met 
deze opstelling van links. Zij vinden dat linkse politici de integratieproblemen niet 
serieus nemen. Zo is De Koning van mening dat de gescheiden inburgering een 
tweedeling in stand houdt tussen moslims en niet-moslims. Door in termen van 
links en rechts te spreken wordt een gepolariseerd beeld geschetst. Er wordt 
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aangenomen dat links zich geroepen voelt de tolerantie te verdedigen in een 
repressief rechts klimaat. Links lijkt hier de reagerende partij te zijn. 
 Deze reactie van de opiniemakers die de tolerantie bedreigd zien, komt 
op verschillende manieren tot uiting. Zij nemen het bijvoorbeeld op voor migran-
ten en (linkse) politici door het ongelijk te bewijzen van de personen die kritiek 
leveren op de multiculturele samenleving633

 

. Zo verdedigt de Britse intellectueel 
Ziauddin Sardar moslims door te stellen dat critici geen gelijk hebben met hun 
stelling dat de islam onverenigbaar is met de westerse cultuur. Hij benadrukt dat 
er binnen de islam een basis kan worden gelegd voor:  

'andere sekseverhoudingen, acceptatie van homoseksualiteit, de scheiding 
van kerk en staat. De koran bevat daarvoor ook ruim voldoende aangrij-
pingspunten. (…) Wij zeggen: laten we onze kracht verenigen en de islam 
hervormen van binnenuit, zodat er een hedendaagse progressieve islam 
kan ontstaan'634

 
.  

Op een vergelijkbare manier wordt het beeld bestreden dat de (linkse) politiek 
niet optreedt tegen integratieproblemen. Van Weezel bestrijdt onder meer de 
uitspraak van een PVV-Kamerlid die stelde dat de integratienota van PvdA-
minister Vogelaar 'naïef geneuzel uit de jaren zestig' is635

 De opiniemakers die de tolerantie bedreigd zien, reageren ook op een 
andere manier op de personen die kritisch zijn op migranten en (linkse) politici. 
Zij gaan (onbewust) mee met het negatieve beeld dat wordt voorgesteld over de 
multiculturele samenleving

. Door enkele pittige 
passages uit haar nota te citeren, wil Van Weezel laten zien dat de minister wel 
degelijk daadkrachtig optreedt zodra migranten de grenzen van het toelaatbare 
overschrijden. Volgens Van Weezel is er 'weinig softs aan' de voornemens van de 
integratieminister. 

636

 

. Sardar bevestigt dat vrouwen niet als gelijke wor-
den gezien door te stellen: 'Vergeet niet: veertig jaar geleden waren de man-
vrouw-verhoudingen in het Westen ook nog een probleem'. En in een artikel 
over radicalisering onder moslimjongeren wordt erop gewezen dat er in de jaren 
zestig ook linkse jongeren waren die er radicale ideeën op nahielden. Het betreft 
een passage uit een interview met de politicoloog en voormalig '(links-) 
extremist' Frank Buijs. 

'We moeten de moslims de ruimte geven om intern politieke en religieuze 
discussies te voeren. We moeten daarbij niet zo angstig reageren als 
daarbij radicale opvattingen worden geuit. (…) In de jaren zestig en zeven-
tig wezen veel jongeren zoals ik de burgerlijke democratie af. Dat is 
helemaal geen probleem, onze samenleving is sterk genoeg om daartegen 
te kunnen'637

 
. 

In de betogen lijken de opiniemakers de afwijkende opvattingen en gedragingen 
van groepen migranten te vergoelijken. De legitimatie voor de gebrekkige 
integratie vinden zij in de jaren zestig. Zo benadrukken zij dat Nederlandse 
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vrouwen veertig jaar geleden ook achtergesteld werden en dat jongeren toen 
ook radicale opvattingen hadden. Hoewel er een vergoelijkende werking uitgaat 
van de parallellen die worden getrokken tussen de jaren zestig en het heden, 
dienen de vergelijkingen een ander doel. Uit de artikelen blijkt dat het juist de 
bedoeling is dat de gevonden overeenkomsten met de jaren zestig het 
pessimistische beeld over (islamitische) migranten relativeren. Zo lijkt Buijs men-
sen gerust te willen stellen over de invloed van radicale moslimjongeren. Dat 
links-radicale jongeren er veertig jaar geleden niet in slaagden de democratie 
omver te werpen, is voor hem een teken dat radicale moslims daar nu ook niet in 
zullen slagen. Het is echter maar de vraag of het beeld van degenen die moeite 
hebben met de aanwezigheid van groepen migranten daadwerkelijk kantelt door 
naar overeenkomsten met de jaren zestig te verwijzen. Want wie kanttekeningen 
plaatst bij de multiculturele samenleving, associeert de jaren zestig vaak met het 
begin van het gehekelde cultuurrelativisme.  
 

6.1.4 Bedreigde vrijheidsrechten 

 
De rechtse politici die verantwoordelijk worden gehouden voor het intolerante 
klimaat, verwoorden zelf een ander bedreigingsdiscours. In plaats van tolerantie 
zien zij de bevochten vrijheidsrechten onder druk staan. Deze opvatting keert in 
elf passages terug en is daarmee net wat meer dan de andere opvatting verte-
genwoordigd in de beschouwingen over bedreigde jaren-zestig-idealen. De ver-
worvenheden die volgens deze opiniemakers geen vanzelfsprekendheid meer 
zijn in de multiculturele samenleving zijn de acceptatie van homoseksualiteit638, 
vrouwenemancipatie639, seksuele vrijheid640 en uitingsvrijheid641. Volgens de 
opiniemakers vrezen rechtse politici als Bolkestein642, Fortuyn643, Hirsi Ali644, Ver-
donk645 en Wilders646 daarvoor. Verschillende auteurs zijn zelf ook beducht voor 
een inperking van deze vrijheden647

 In één artikel wordt aangenomen dat de islamitische opvattingen extra 
pijnlijk zijn voor de generatie die zich in de jaren zestig heeft moeten ontwor-
stelen uit religieuze restricties. Met deze redenering verklaart de schrijver Ian 
Buruma het zogenoemde venijn van babyboomer Fortuyn, zo blijkt uit een 
recensie van zijn boek Dood van een gezonde roker

. 

648. Deze verklaring zou van 
toepassing zijn op verschillende opiniemakers die behoren tot de babyboom-
generatie649

 De wijze waarop politici en journalisten (islamitische) migranten verant-
woordelijk houden voor een mogelijke inperking van bepaalde vrijheden kan 
worden geïllustreerd met onderstaande passage. Het citaat is afkomstig uit een 
artikel over een speech van Ayaan Hirsi Ali. De auteur stelt dat Hirsi Ali in haar 
rede verwees naar de jaren zestig en tot de volgende kernvraag kwam: 

. Echter, de genoemde rechtse politici zijn ouder of jonger dan die 
generatie. 

 
'Hoe kan het dat homoseksuelen in Nederland niet meer over straat 
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durven, dat joden hun keppeltje af moeten doen en dat vrouwen opge-
sloten en zelfs gedood worden door hun eigen familie?650

 
'  

Hirsi Ali liet in haar speech weten geen strijd te voeren tegen de islam, maar 
tegen de veronderstelde dwang van elk groepsdenken dat de vrijheid van het 
individu belemmert. Toch zijn het volgens haar, en in de argumentatie van ander-
en, met name islamitische migranten die worden gezien als de bedreigers van de 
vrijheidsrechten. Alleen van Wilders wordt aangenomen dat hij een welbewuste 
strijd voert tegen de islam. Hij zou onder meer hebben gezegd de koran te 
beschouwen als een 'inspiratiebron voor intolerantie'. Dat Wilders het in deze – 
aan hem toegeschreven – uitspraak lijkt op te nemen voor tolerantie, komt niet 
overeen met het dominante beeld dat van hem bestaat in het discours over 
bedreigde tolerantie. Daarin wordt hij juist beschouwd als één van de rechtse 
politici die de openheid sinds de jaren zestig aantast. Hier veronderstellen de 
opiniemakers meestal dat hij zich druk maakt over het bestaansrecht van 
verworven vrijheidsrechten als het homohuwelijk651

 Hoewel de nadruk op de invloed van islamitische migranten wordt 
gelegd, worden dikwijls de tijdgeest of de politiek medeverantwoordelijk ge-
maakt aan de bedreiging van de vrijheid. De (linkse) politiek zou de verworven 
vrijheden niet verdedigen tegen de onvrije opvattingen van (islamitische) mi-
granten. Door zaken toe te staan die niet passen binnen de Nederlandse cultuur, 
houden zij zelfs 'een islamitische zuil' in stand, aldus de opiniemakers

.  

652

 

. Een 
voorbeeld van deze redenering is te vinden in een artikel over de vrijheid van 
onderwijs. Ook daarin wordt onder andere verwezen naar Hirsi Ali. Zij is één van 
de politici die artikel 23 uit de Grondwet wil schrappen, omdat de onderwijs-
vrijheid volgens haar de deur opent voor islamitische scholen. Politici die deze 
vrijheid verdedigen, zou zij wegzetten als naïef. Overigens vindt de auteur het 
een slecht idee om artikel 23 af te schaffen.  

'(…) Een uitdrukking van Ayaan Hirsi Ali: het 'Land van Ooit'. Dat is het 
Nederland van de naïevelingen die de ogen sluiten voor de gevaren van de 
islam. Dus ook van de naïevelingen die moslims een eigen zuil willen 
bieden'653

 
. 

In het discours worden ook andere specifieke kwesties genoemd waaruit zou 
blijken dat bepaalde politici het laten gebeuren dat (islamitische) migranten een 
bedreiging vormen voor verworven vrijheden. In het eerder genoemde artikel 
van De Koning vindt de auteur het geen goede zaak dat een PvdA-wethouder 
geen stokje steekt voor speciale inburgeringslessen voor vrouwen654. Volgens 
hem wordt daarmee, ondanks de goede bedoelingen, een tweedeling tussen 
moslims en niet-moslims in stand gehouden. Een ander verwijst naar het voor-
nemen van CDA-ministers Donner en Hirsch Ballin om het wetsartikel inzake 
Godslastering nieuw leven in te blazen. Dat voornemen wordt ervaren als het 
zich aanpassen aan 'de gevoeligheden van islam-aanhangers'655. In een interview 
lijkt Donner het beeld te bevestigen dat hij het niet erg vindt dat migranten zich 
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niet aanpassen. Hij vindt terrorismebestrijding een prioritaire taak voor de poli-
tiek, 'maar de nieuwe islamitische zuil kun je maar beter met open armen ver-
welkomen'656. Theo van Gogh houdt niet zozeer de politiek maar de tijdgeest 
verantwoordelijk voor de bedreigde vrijheid. In een opnieuw gepubliceerd inter-
view stelt hij dat men het in de huidige cultuur ten onrechte opneemt voor de 
'agressie en achterlijkheid van de islam'657

 De terugkerende boodschap waarin (linkse) politici medeplichtig wor-
den gemaakt aan vrijheidsbeperkende invloed van migranten, kan worden gefor-
muleerd met het volgende frame. 

. 

 
Frame 1.4 
(Linkse) politici staan toe dat (islamitische) migranten de verworven vrij-
heden van de jaren zestig bedreigen. 

 
In het discours is een tegenstrijdigheid waarneembaar. De met links geasso-
cieerde jaren zestig worden hier onder andere door rechtse politici omarmd. In 
twee artikelen wordt geprobeerd te begrijpen hoe het kan dat rechts Nederland 
op de bres springt voor de onder druk staande waarden van de jaren zestig. 
Beide artikelen analyseren het concept ideologische overloperij, dat zegt dat 
links zich voegt naar een rechts of conservatief programma, of dat rechts de 
agenda van links of de progressieven (deels) overneemt. Interessant is dat beide 
richtingen van overloperij aannemelijk worden gevonden. 
 In de recensie van Buruma's boek vestigt de auteur aandacht op Buru-
ma's analyse dat links recentelijk is opgeschoven naar rechts:  
 

'Je hoorde linkse mensen soms praktijken verdedigen [van nieuwe cul-
turen] die ze in eigen kring nooit zouden dulden. Toen duidelijk werd dat 
er tradities bestonden die je nooit kon verzoenen met principes waarover 
niet te onderhandelen viel, zoals de gelijkheid tussen kerk en staat en de 
gelijkheid tussen man en vrouw, ontstonden ongemakkelijke bondgenoten 
tussen linkse broeders en vanouds rechtse heren als Frits Bolkestein'658

 
. 

Columnist Menno Hurenkamp (De Groene Amsterdammer) stelt daarentegen dat 
rechts sinds de jaren zestig een links programma is gaan uitdragen: 
  

'Sinds de jaren zestig zijn we hier in Nederland massaal tamelijk links. 
Bolkestein, Wiegel, Wilders en Verdonk staan pal voor het homohuwe-
lijk'659

 
. 

Deze opvattingen staan haaks op elkaar. In lijn met de aangehaalde redenering 
van Buruma wordt de 'conservatieve' visie dat de eigen cultuur verdedigd dient 
te worden tegen opvattingen die daar strijdig mee zijn, breed gedeeld. In zijn 
optiek is bijna iedereen 'rechts' geworden. Hurenkamp veronderstelt daaren-
tegen dat rechtse politici 'linkse' waarden zijn gaan verdedigen. In zijn ogen 
wordt juist de linkse vrijheidsagenda de laatste decennia in Nederland massaal 
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omarmd. 
 De tegenstrijdige interpretaties tonen een overlap met de twee 
uiteenlopende frames die passen in het bedreigingsdiscours. Zo is volgens Buru-
ma tolerantie als waarde minder belangrijk geworden (conform frame 1.3) en 
volgens Hurenkamp wordt het inzicht breed gedeeld dat de verworven vrijheden 
geen vanzelfsprekendheid meer zijn in Nederland (conform frame 1.4). Hoewel 
de inzichten elkaar tegenspreken, is het mogelijk dat deze naast elkaar bestaan. 
De uiteenlopende frames van bedreigde verworvenheden keren immers ook 
gelijktijdig terug in het bedreigingsdiscours.  
 

6.2 De nationale cultuur en identiteit 

 
Behalve naar het integratievraagstuk gaat veel aandacht uit naar het belang van 
een nationale cultuur en identiteit. Hierover zijn bijna twintig artikelen versche-
nen. Die belangstelling is mede ingegeven door de toenemende politieke interes-
se voor deze onderwerpen660 en door verschillende boeken661 en televisie-
programma's662

 Slechts twee opiniemakers wijken af van het dominante geluid. Het is 
opvallend dat beiden niet afkomstig zijn uit Nederland, maar uit Duitsland en de 
Verenigde Staten. Zij waarderen de voor hen typisch Nederlandse waarden, zoals 
vrijheid en tolerantie

 die daarover zijn verschenen. In de beschouwingen speelt een 
vermeende cultuurverandering in de jaren zestig een cruciale rol. Volgens 
verschillende opiniemakers is de nieuwe mentaliteit funest geweest voor zowel 
de cultuur als voor de identiteit (destructiviteitsdiscours). 

663

 

, maar merken op dat dergelijke jaren-zestig-waarden in 
een negatief daglicht zijn komen te staan en dat de Nederlanders met elkaar 
overhoop liggen over hun identiteit. Zij vrezen dat de Nederlanders zelf een 
bedreiging vormen voor de jaren-zestig-waarden. 

6.2.1 Een destructieve cultuurbreuk 

 
In de artikelen over de nationale cultuur en identiteit spreekt een beperkt aantal 
opiniemakers over een cultuurbreuk in de jaren zestig. In vier artikelen worden 
de jaren zestig gezien als het begin van een tijdperk waarin de mentaliteit in 
negatieve zin veranderde. Oorzaken voor die omslag worden meestal niet ge-
noemd. Een enkeling maakt de generatie van de jaren zestig daarvoor verant-
woordelijk664. Een ander stelt dat het 'vernieuwingsvirus' werd versneld door 
autoriteiten die daaraan toegaven665

 Volgens opiniemakers is de destructieve werking van de jaren zestig 
vooral zichtbaar geworden in de wijze waarop Nederlanders met elkaar omgaan. 
Onderstaande passage geeft bondig weer hoe er over het algemeen wordt 
gedacht over de impact van de cultuurbreuk. Het is afkomstig uit een artikel in 
Vrij Nederland waarin de 'vergeten geschiedenis van Nederland' wordt beschre-

.  
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ven aan de hand van de ideeën die historici daarover hebben.  
 

'Historicus Jan Dirk Snel legt uit wat de scheiding tussen de jaren zestig en 
de tijd daarvoor inhoudt: 'De traditionele, op plicht of deugd gebaseerde 
moraal werd vervangen door een pragmatisch utilitaristische ('wat heb ik 
eraan') moraal'666

 
.  

De samenleving zou zijn veranderd van een saamhorige in een individualistische 
maatschappij. In een saamhorige samenleving leven mensen daadwerkelijk met 
elkaar. De cultuur wordt beschreven als burgerlijk en opofferingsgezind. Snel 
spreekt over 'plicht' en 'deugd', zoals andere opiniemakers termen gebruiken als 
knusheid667, soberheid en zelfbeheersing668. In een individualistische samenle-
ving leven mensen vooral voor zichzelf. Dat zou zich uiten in egoïsme en hedonis-
me ('wat heb ik eraan', aldus Snel)669. De nieuwe cultuur betekende een breuk 
met de bestaande sociale banden en oude tradities. Volgens de opiniemakers 
vervreemden mensen zich daardoor van hun verleden en van hun gedeelde 
identiteit670

 

.. De terugkerende boodschap kan met het volgende frame worden 
verteld.  

Frame 2.1 
De culturele omwenteling in de jaren zestig was destructief voor de op 
saamhorigheid gebaseerde Nederlandse cultuur. 

 
De mentaliteitsverandering in de jaren zestig wordt voorgesteld als een 
achteruitgang ten opzichte van de jaren vijftig671

 

. Meerdere opiniemakers 
verlangen terug naar de periode van vóór de destructieve jaren zestig. In onder-
staande passage wordt voorzichtig geopperd dat een terugkeer naar het 
verleden wenselijk is. Het citaat is het vervolg op de eerste passage.  

'Nederland lijkt sindsdien zijn band met zijn burgerlijke, oppassende verle-
den kwijt. Het moet zichzelf – Piet de Rooij zei het al eerder – 'weer op-
nieuw uitvinden'. Of een duik in de geschiedenis daarbij helpt? Opvallend 
is in ieder geval dat het woord 'burgerlijk' het vaakst genoemde begrip 
is'672

 
. 

6.2.2 Een destructieve omgang met de nationale identiteit 

 
In de meeste artikelen over de nationale identiteit hekelen opiniemakers een 
vermeend cultuurrelativisme sinds de jaren zestig. Deze opvatting toont over-
eenkomsten met de argumentatie van de opiniemakers die met hun beschouw-
ingen over integratie aansluiting vinden bij een destructiviteitsdiscours (§ 6.1.1). 
De dominante stelling is hier dat Nederlanders hun cultuur en verleden onte-
recht naar de prullenbak verwijzen673. Volgens sommigen, zoals uit onder-
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staande passage blijkt, zou dat in de jaren zestig met nog meer overtuiging zijn 
gebeurd dan voorheen.  
 

'Maar de slechte naam van patriottisme in Nederland zal toch vooral te 
maken hebben met de positieve klank die internationalisme en kosmo-
politisme hier van oudsher hebben. Die positieve klank is nog versterkt in 
de jaren zestig van de vorige eeuw. (…) Mensen die vaderlandse tradities 
hoog wilden houden, golden automatisch als 'reactionair' en 'bekrompen'. 
Als er iets typisch Nederlands was, was dat het afgeven op Nederland'674

 
. 

Een aantal opiniemakers neemt een andere ontwikkeling waar. De miskenning 
van het bestaan van één nationale cultuur heeft in hun optiek juist geleid tot tal 
van tegenstrijdige interpretaties van het cultuurbegrip675

 

. Ook nu neemt een 
auteur aan dat het relativisme al langer domineerde, maar dat die mentaliteit 
werd versterkt in de jaren zestig: 

'[Over] de Nederlandse cultuur [bestond] gedurende een lange tijd een 
redelijke mate van overeenstemming (…). Het emancipatieproces van de – 
zeg – afgelopen eeuw heeft hierin verandering gebracht en naast dat ene 
klassiek elitaire cultuurbegrip tal van varianten doen ontstaan. Zeker sinds 
de jaren zestig strijden deze om voorrang'676

 
.  

Eigenlijk kan gesteld worden dat de opiniemakers wel degelijk een cultuur zien 
domineren in Nederland sinds de jaren zestig, al vinden zij dat geen gelukkige 
ontwikkeling: een relativistische cultuur. Hoewel de invloed van die ontstane 
cultuur verschillend wordt geïnterpreteerd, bestaat er consensus over de aan-
name dat het nationale verleden sindsdien op een verkeerde manier wordt 
herinnerd. Er worden twee oorzaken aangedragen voor de intrede van het cul-
tuurrelativisme en de daaruit voortvloeiende kritische herinneringen aan het 
nationale verleden. De jaren zestig worden daarbij gezien als het begin van de 
negatieve ontwikkeling. 
 Ten eerste wordt de veranderende kijk op het oorlogsverleden 
genoemd677. Een auteur stelt dat daar voornamelijk 'progressieven' voor verant-
woordelijk zijn678. De redenering is dat een toenemend besef over de 
Nederlandse betrokkenheid bij de jodenvervolging zorgde voor een negatievere 
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. De beladen herinnering zou gevoelens 
van trots hebben weggenomen op het eigen verleden. Door een taboe op 
nationalisme zou de blik vooral nog naar buiten zijn gericht679. Meerdere 
opiniemakers vinden dat nationalistische sentimenten serieuzer genomen moe-
ten worden680

 De tweede oorzaak zijn de onderwijsvernieuwingen in de jaren zestig. 
Ook nu zouden zogenoemde 'progressieven' daar een bijzondere rol in hebben 
gespeeld

. Zo kan de eerst genoemde passage worden uitgelegd als een 
appèl op het sterker uitdragen van gevoelens van nationale trots. 

681. Opiniemakers stellen dat vanwege het foute imago van het natio-
nale verleden er nauwelijks meer les wordt gegeven over de vaderlandse ge-
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schiedenis682. Daarnaast zou het belang van kennisoverdracht in die jaren 
hebben plaatsgemaakt voor de vorming van 'kritiese burgers'683. Volgens een 
auteur staan er na de invoering van de Mammoetwet ook geen bevlogen leraren 
meer voor de klas die hun kennis wilden overdragen684

 De terugkerende boodschap in het discours waarin een cultuurrela-
tivistische houding (van progressieven) wordt gehekeld, kan worden verwoord 
met onderstaand frame. 

. De oplossing voor het 
gebrekkige geschiedenisonderwijs zien opiniemakers in een canon van de Neder-
landse geschiedenis. De tweede passage komt dan ook uit een artikel waarin een 
'stoutmoedig voorstel' wordt gedaan voor een dergelijke canon. 

 
Frame 2.2.a 
De cultuurrelativistische houding (van progressieven) sinds de jaren zestig 
heeft een destructieve werking op de wijze waarop het nationale verleden 
wordt herinnerd. 

  
Ondanks het negatieve oordeel over de invloed van de jaren zestig op de 
nationale cultuur en identiteit zijn in het discours ook meer optimistische gelui-
den waarneembaar. Verschillende opiniemakers beschouwen de toenemende 
aandacht voor de identiteitskwestie als een voorbode voor een ommekeer. In de 
volgende passage wordt geschreven over de hedendaagse interesse voor de 
identiteitskwestie. Deze is afkomstig uit een artikel waarin de auteur het betreurt 
dat de vaderlandse geschiedenis het imago kreeg van 'fout patriottisme'. 
 

'Inmiddels wordt afgerekend met de erfenis van de jaren zestig en 
zeventig en is 'vaderlands' geen vies woord meer. Het woord staat zelfs 
garant voor hoge verkoopcijfers, zoals bleek bij de verschijning van het 
Vaderlandse Geschiedenis Boek. (…) Nationale geschiedenis was zelfs het 
thema van de Boekenweek 2005 (…) En wat te denken van de digitale 
zender /Geschiedenis van NPS en VPRO?'685

 
.  

In de passage maakt de auteur duidelijk hoe hij tot de conclusie komt dat er een 
groeiende belangstelling voor de identiteitskwestie bestaat. Andere opiniema-
kers zien die belangstelling onder meer in het debat dat oplaaide over nut en 
noodzaak van een canon van de Nederlandse geschiedenis686 en een nationaal 
historisch museum687. Daarnaast zou het 'Nee' tegen de Europese Grondwet een 
behoefte aan een nationale identiteit hebben blootgelegd688. Andere kwesties 
die dit thema tot een heftig debat zouden hebben gemaakt, zijn de verkiezing 
van Grootste Nederlander689 en de toespraak van prinses Maxima bij de presen-
tatie van het WRR-rapport 'Identificatie met Nederland'690

 Ook in de politiek is de belangstelling voor de identiteitskwestie 
gegroeid volgens de opiniemakers. Volgens hen is de interesse er vooral in recht-
se hoek. Politici die worden genoemd zijn Bolkestein

. 

691, Fortuyn692, Balkenen-
de693 en Verdonk met haar politieke beweging Trots op Nederland694. Daarnaast 
wordt meerdere keren verwezen naar SP-voorman Jan Marijnissen, omdat hij 
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het idee opwierp voor een nationaal historisch museum695

 

. In dit discours wordt 
wederom een links-rechts-tegenstelling gecreëerd. Links en/of progressief Ne-
derland wordt daarin voorgesteld als veroorzaker van het gehekelde cultuurrela-
tivisme en van rechtse politici wordt aangenomen dat zij tenminste inzien dat 
een gedeelde nationale identiteit en verleden belangrijk zijn. 

Frame 2.2.b 
(Rechtse) politici die de nationale identiteit belangrijk vinden roepen een 
halt toe aan de destructieve invloed van links/progressieve cultuurrela-
tivisten. 

 
De aandacht voor de nationale identiteit en het eigen verleden versterken de 
opiniemakers zelf door steeds te benadrukken dat daar recentelijk veel belang-
stelling voor bestaat. Een aantal opiniemakers doet dat door pogingen te 
ondernemen 'de vaderlandse geschiedenis' en 'de nationale cultuur' vast te 
stellen696. In een artikel in Vrij Nederland is het resultaat een – niet altijd even 
serieuze – lijst van uitgewerkte kenmerken als overleg en compromis, dijken, 
klompen, molens, in de file staan, hondenpoep en gezelligheid. Daarin keren ook 
verschillende waarden en idealen terug die doorgaans worden geassocieerd met 
de jaren zestig: tolerantie en gedogen (coffeeshops en prostitutie), de acceptatie 
van homoseksualiteit (homohuwelijk) en zelfbeschikking (euthanasie en abor-
tus)697. In Elsevier vormen de geselecteerde gebeurtenissen en symbolen een 
'handboek voor de patriot'. Dat handboek is grotendeels gebaseerd op nationa-
listische tradities, waaronder de regels wanneer de vlag uit mag, het rijkswapen 
en het volkslied. Daarnaast worden zaken genoemd waar Nederland trots op zou 
mogen zijn, zoals sportrecords en wetenschappelijke innovaties698

 Bij de pogingen om het verleden en de identiteit vast te leggen wordt 
echter de kanttekening geplaatst dat dit een hachelijke zaak is. Volgens verschil-
lende opiniemakers wordt dat bemoeilijkt door de veranderlijkheid van een 
cultuur. Bovendien zou het inkaderen van een identiteit voorbij gaan aan sociaal-
culturele, economische en regionale verschillen

.  

699. Het bestaan van verschil 
wordt in een artikel geïllustreerd aan de hand van de beeldvorming over de jaren 
zestig. Dat decennium zou namelijk bekend staan om 'de blowende en demon-
strerende studenten in Amsterdam', terwijl de jongeren uit de provincie 'braaf 
naar school en kantoor gingen'700

 In hun beschouwingen over de nationale cultuur en identiteit koppelt 
een aantal opiniemakers een vermeend cultuurrelativisme aan de problemen die 
zich binnen de multiculturele samenleving manifesteren. Aangezien Nederlandse 
tradities niet hoog mochten worden aangeslagen sinds de jaren zestig en afwij-
kende culturen werden getolereerd, werd het migranten bemoeilijkt om te 
integreren, zo luidt de redenering

. De relevantie van de kanttekening wordt 
bevestigd door het uiteenlopende resultaat van de pogingen in de tijdschriften 
om de cultuur te definiëren. De soms grappig bedoelde lijst in Vrij Nederland 
benadrukt andere zaken dan het meer dwingende 'handboek voor de patriot', 
zoals beschreven in Elsevier.  

701.  
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'Het taboe op vaderlandsliefde vertaalde zich ook in het immigratiebeleid. 
Nieuwkomers hoefden zich de Nederlandse cultuur niet eigen te maken. 
'Integeren met behoud van eigen identiteit' heette dat. (…) [De] gebrek-
kige integratie dwingt na te denken over de vraag wat Nederlander-zijn 
precies inhoudt en hoe je dat kunt worden?702

 
' 

Anders dan bij de integratiekwestie waar het accent werd gelegd op het willen 
conformeren, draait het hier om het kunnen conformeren. Dat blijkt onder meer 
uit de vraag in bovenstaand citaat. Hoewel het negatieve oordeel zich op de eer-
ste plaats richt op het cultuurrelativisme, lijkt er dus enigszins begrip te bestaan 
voor een gebrekkige integratie van migranten. Niettemin is de kritiek fel als dat 
leidt tot een afwijzing van vermeende kernwaarden van de Nederlandse cultuur. 
Die kernwaarden zijn de idealen die worden verbonden aan de jaren zestig, 
waaronder persoonlijke autonomie en seksegelijkheid. Dat blijkt onder meer uit 
de volgende passage. 
 

'Maar eerwraak blijft in de Europese context een probleem. Trouwen met 
een man die je niet zelf hebt uitgekozen, blijft een bizarre aangelegenheid 
(…) Dat de Koran veel teksten bevat die autoritair en akelig vrouwvijandig 
zijn, valt niet te ontkennen. (…) Daar waar het echt botst (zoals in de 
voorbeelden die ik gaf), moeten harde grenzen worden gesteld'703

 
. 

De boodschap waarin het een probleem is wanneer het culturele verschil een 
afwijzing betekent van jaren-zestig-idealen, kan worden geformuleerd met het 
volgende frame.  
 

Frame 2.2c 
Het is destructief voor de Nederlandse cultuur als migranten zich niet con-
formeren aan de idealen die sinds de jaren zestig gemeengoed zijn. 

 
Eén opiniemaker probeert de identiteitskwestie los te koppelen van het 
integratievraagstuk. Rob Hartmans (De Groene Amsterdammer) vindt het jam-
mer dat de eigen geschiedenis wordt miskend, maar hij wil niet meegaan met de 
aanname dat die houding de integratie van migranten bemoeilijkt. Volgens hem 
horen de verworven vrijheden pas zeer recent bij de Nederlandse cultuur: 'De 
volledige gelijkstelling van mannen en vrouwen en de tolerantie ten aanzien van 
homoseksualiteit zijn eisen die ook nog maar nauwelijks in de autochtone sa-
menleving zijn aanvaard'704

   

. Hij is van mening dat politici daarom niet van mi-
granten mogen verlangen dat zij de Nederlandse identiteit 'kritiekloos aanvaar-
den'. 
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6.3 Conclusie: Een leidraad voor de Nederlandse cultuur 

 
Over het idee dat de Nederlandse cultuur inmiddels onder druk staat, is de over-
eenstemming groot. Hoewel de beschouwingen over het (voort)bestaan van de 
Nederlandse cultuur gepaard gaan met scherpe kritiek op de jaren zestig, wor-
den de waarden en idealen van deze periode nog altijd gewaardeerd. Zelfs in de 
zeer negatieve uiteenzettingen over de invloed van dit decennium worden de 
ontwikkelingen in deze periode in zekere zin gewaardeerd. Deze tegenstrijdige vi-
sie op de betekenis van de jaren zestig is minder inconsistent dan op het eerste 
gezicht lijkt. Het doel van dit hoofdstuk was om deze ogenschijnlijke tegenstrij-
digheid te begrijpen. 
 

6.3.1 De ongerusten 

 
In de beschouwingen over integratie zijn twee bedreigingsdiscoursen waarneem-
baar. In beide gevallen zijn de opiniemakers ongerust over het voortbestaan van 
de Nederlandse cultuur zoals Nederland die sinds de jaren zestig kent. Zij worden 
hier de 'ongerusten' genoemd. Ondanks de gemeen-schappelijke bezorgdheid 
zijn de discoursen elkaars tegenpolen. De verschillende groepen ongerusten be-
schuldigen elkaar ervan jaren-zestig-waarden te verloochenen. De splijtzwam is 
de vermeende houding tegenover (islamitische) migranten. 
 Aan de ene kant is er een groep ongerusten die migranten ziet als een 
dreiging voor jaren-zestig-waarden. Deze opvatting wordt voornamelijk verbon-
den aan rechtse politici: Bolkestein705, Fortuyn706, Hirsi Ali707, Verdonk708 en Wil-
ders709. Zij zouden vrezen voor een aantasting van waarden die worden geassoci-
eerd met de jaren zestig: seksegelijkheid, de acceptatie van homoseksualiteit, ui-
tingsvrijheid en secularisme. Volgens hen treft met name links Nederland blaam. 
Zij zijn van mening dat links vrijbaan heeft gegeven aan migranten die de Neder-
landse cultuur afwijzen. Links wordt wel getypeerd als de 'linkse kerk'710 en als 
'naïevelingen'711

 Aan de andere kant spreekt een groep ongerusten haar zorgen uit over 
een aantasting van de culturele openheid sinds de jaren zestig. Deze ongerusten 
worden dikwijls aangemerkt als 'links'. Zij zoeken de oorzaak van de bedreiging in 
rechtse hoek. In hun ogen helpt de repressieve houding tegenover migranten het 
ideaal van tolerantie om zeep. In dit verband worden dezelfde politici genoemd 
als in het concurrerende discours: Bolkestein

.  

712, Fortuyn713, Hirsi Ali714, Ver-
donk715 en Wilders716. Aan een uitspraak van Wilders dat hij 'hoofddoekjes rauw 
lust' en aan Verdonk die 'erop staat dat een imam haar de hand schudt' zou 
zichtbaar zijn dat Nederland niet meer tolerant is tegenover mensen met een 
andere cultuur717

 Ondanks de wederzijdse verwijten vinden de ongerusten elkaar in een 
waardering van de cultuur van de jaren zestig. Voor de één is dat echter een cul-
tuur waarin verworven vrijheidsrechten boven alles staan, en voor de ander is 

.  
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dat een cultuur van culturele openheid en tolerantie. 
 

6.3.2 De critici en teleurgestelden 

 
In de beschouwingen over de Nederlandse cultuur worden echter ook veel 
argwanende opvattingen geuit over de jaren zestig. Deze opiniemakers associë-
ren dit decennium met de intrede van een vermeend 'cultuurrelativisme'. Deze 
boodschap wordt uitgedragen in discoursen waarin wordt gesproken van een 
destructieve en een ontaarde ontwikkeling. Wie past in een destructiviteitsdis-
cours wordt hier gerekend tot de zogenoemde 'critici'. Wie redeneert in lijn met 
het ontaardingsdiscours wordt hier als 'teleurgestelde' gezien. Zowel de critici als 
de teleurgestelden schrijven de cultuurrelativistische mentaliteit dikwijls toe aan 
links/progressief Nederland. De critici hebben er vooral moeite mee dat de 
Nederlandse cultuur niet belangrijker wordt gevonden dan andere culturen. Of 
scherper geformuleerd: onze cultuur zou niet beter zijn dan de cultuur die 
(islamitische) migranten meebrachten naar Nederland. Volgens hen is het cul-
tuurrelativisme funest geweest voor de integratie van migranten, voor gevoel-
ens van nationale identiteit en voor de verdediging van de Nederlandse cultuur. 
De critici spreken zonder dat zelf te benoemen een verlangen uit naar de jaren 
vijftig, omdat migratie en cultuurrelativisme toen nog niet aanwezig zouden zijn 
geweest. De teleurgestelden vinden het vooral problematisch dat er in de decen-
nia na de jaren zestig 'een taboe'718

 Hoewel de jaren zestig worden bekritiseerd, kan gesteld worden dat de 
meeste critici en teleurgestelden deze periode impliciet omarmen. Zij hebben er 
namelijk vooral moeite mee dat migranten zich niet aanpassen aan de Neder-
landse cultuur, omdat zij afwijzend staan tegenover jaren-zestig-waarden als 
seksegelijkheid, de acceptatie van homoseksualiteit, seksuele vrijheid, uitings-
vrijheid en geloofsvrijheid. Zij maken zich dus net als de eerste groep ongerusten 
eigenlijk vooral zorgen over het voortbestaan van de jaren-zestig-waarden in 
Nederland. Dat maakt inzichtelijk hoe het kan dat dit decennium met bijbeho-
rende waarden wordt afgewezen in beschouwingen over de Nederlandse cultuur 
en tegelijkertijd wordt gewaardeerd. 

 in stand werd gehouden om kritiek te uiten 
op de multiculturele samenleving. Volgens hen zijn integratieproblemen 
daardoor niet benoemd en bestreden. 




