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7 Gestuurde autonomie? 

 
In het publieke debat bestaat overeenstemming over de aanname dat de 
verhouding tussen staat en individu en tussen politiek en burger op losse 
schroeven kwam te staan in de jaren zestig. Onder het mom van meer auto-
nomie en zeggenschap zouden autoriteiten een stap terug hebben moeten 
zetten. Er wordt gesteld dat zij hun gezag verloren in zowel het privé- als in het 
publieke domein. Volgens velen heeft die ontwikkeling op termijn negatief 
uitgepakt. Hufterigheid, overlast, criminaliteit en politiek wantrouwen is een 
aantal van de genoemde problemen. De roep om herstel zou de laatste tijd 
duidelijk hoorbaar zijn. Verschillende opiniemakers menen dat er in de praktijk 
daadwerkelijk sprake is van herstel. Zij stellen met tevredenheid vast dat de 
autoriteiten weer daadkrachtig optreden. Volgens deze opiniemakers vindt een 
afrekening plaats met de anti-autoritaire jaren zestig. De vraag die in dit hoofd-
stuk centraal staat, is of die veronderstelde afrekening ook een afwijzing bete-
kent van jaren-zestig-idealen als autonomie en zeggenschap.  
   

7.1 Moralisme 

 
In de beschouwingen over moralisme worden de jaren zestig doorgaans 
herinnerd als een periode waarin bevoogding het moest afleggen tegen het stre-
ven naar autonomie. De verzameling artikelen bevat ongeveer veertig passages 
over dit onderwerp. Journalisten, wetenschappers en politici verwijzen daarin 
met regelmaat naar politieke partijen en politici die zouden pleiten voor meer of 
minder moralisme. Door het daar eens of oneens mee te zijn, maken opinie-
makers hun eigen opvatting kenbaar. 
  

7.1.1 Destructieve ontvoogding 

 
In het zogenoemde destructiviteitsdiscours staan de jaren zestig te boek als een 
periode waarin bevoogding en beschaving werden bekritiseerd. De circa zeven 
passages met deze strekking zijn vooral verschenen in Elsevier en HP/De Tijd. De 
opiniemakers leggen de nadruk op de kwalijke erfenis die de ontvoogdende jaren 
zestig volgens hen nalieten. De onderstaande passage is afkomstig uit een artikel 
waarin de rechtsfilosoof Andreas Kinneging de 'rampzalige jaren zestig' aanwijst 
als een oorzaak van het verlies van de 'Spirit of the gentleman'. Volgens hem 
heeft die mentaliteit geleid tot het volgende:  
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'De blik is gericht op eigen voordeel. (…) Er zijn heel veel dingen waar we 
de moraliteit niet meer bijhalen. Daarom spreek ik van morele verschrom-
peling. (…) Het gaat elke dag mis: beleefdheid wordt ingeruild voor onbe-
schoftheid en dat laatste escaleert makkelijk tot geweld'719

 
.  

Volgens deze opiniemakers, waaronder Kinneging, zijn de jaren zestig niet goed 
geweest voor de wijze waarop mensen invulling geven aan hun leven en met 
elkaar samenleven. Het morele besef zou de laatste veertig jaar zijn afgekalfd en 
mensen zouden zich afzijdig zijn gaan opstellen. Zij veronderstellen dat de cul-
tuur van afzijdigheid veroorzaakt is door een meer egoïstische levenshouding. 
Deze vermeende erfenis van de jaren zestig zou nu nog zichtbaar zijn. Er wordt 
aangenomen dat de groeiende weerstand tegen bemoeienis een oorzaak is voor 
probleemgedrag. In het publieke domein zou dat zichtbaar zijn in een toename 
van het aantal verslaafden, hufterig gedrag en criminaliteit720

 Veel opiniemakers scharen zich met hun visie op hedendaags probleem-
gedrag uitdrukkelijk achter de ideeën van de Britse arts en schrijver Theodore 
Dalrymple

.  

721

 

. Hij schrijft de problemen in het bijzonder toe aan de onderklasse, 
omdat zij – in tegenstelling tot de hogere klassen – niet zou kunnen omgaan met 
de grenzeloze vrijheid van de jaren zestig. HP/De Tijd-columnist Jan Kuiten-
brouwer is een opiniemaker die afwijkend gedrag van de onderklasse ('Tokkies 
en Graafsewijkers') verklaart aan de hand van de ideeën van Dalrymple: 

'Dalrymple heeft ontdekt dat (…) zo iemand ['Tokkies en Graafsewijkers'] 
door leerkrachten, hulpverleners, ja, zelfs door de politie wordt wijsge-
maakt dat alles wat hem van een beter leven weerhoudt – alcoholisme, 
drugsgebruik, geweldpleging, seksuele ontrouw, criminaliteit – het gevolg 
is van maatschappelijke ongelijkheid waarvoor hijzelf niet verantwoor-
delijk is. (…) Zo druppelde het jaren-zestigdenken van de hogere midden-
klassen door tot in de onderklasse, waar het handig van pas komt als 
excuus voor alle denkbare vormen van destructief en onverantwoordelijk 
gedrag'722

 
.  

Kenmerkend voor het destructiviteitsdiscours is dat de beschuldigende vinger in 
de richting van de autoriteiten wijst. De aangehaalde passages zijn daar goede 
voorbeelden van. Daarin worden achtereenvolgens formele gezagsdragers ('leer-
krachten, hulpverleners') en de elite ('de hogere middenklasse') in zijn algemeen-
heid genoemd. De kritiek spitst zich echter meestal toe op de politieke elite723. 
De teleurstelling over de anti-moralistische jaren zestig gaat regelmatig over de 
veronderstelde wijze waarop de PvdA in die jaren opereerde724

   

. Onderstaande 
passage is afkomstig uit een artikel waarin de auteur, Roelof Bouwman, de 
recente electorale neergang van de PvdA herleidt tot het veronderstelde af-
scheid van het verheffingsideaal.  
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'Als er één politieke beweging in ons land een beschavingsoffensief heeft 
gekoesterd én uitgedragen, dan is het wel de sociaaldemocratie. In de 
jaren zestig kwam daar een rigoureuze verandering in. Van alle kanten 
kwam het streven naar geestelijke en zedelijke verheffing onder vuur te 
liggen. Het postmodernisme sloopte het onderscheid tussen hoge en lage 
cultuur'725

 
. 

De sociaaldemocratie zou tot aan de jaren vijftig een beschavingsoffensief 
hebben voorgestaan waarmee zij de onderklasse wilde verheffen. Volgens de 
opiniemakers hebben de sociaaldemocraten het oude verheffingsideaal opzij 
geschoven voor een zogenoemde postmoderne agenda. Sindsdien zouden zij de 
belangen van hun traditionele achterban niet meer verdedigen. Er wordt ver-
ondersteld dat de faillietverklaring van het beschavingsoffensief aansloot bij de 
veranderende tijdgeest in die jaren.  
 In algemene zin krijgt vooral de progressieve726 en/of linkse727 elite de 
schuld van het dominante anti-moralisme. Onder deze elite wordt – vergelijkbaar 
met de ideeën van Dalrymple –de jaren-zestig-generatie verstaan die destijds de 
vrijheid zou hebben bevochten. Volgens een aantal opiniemakers zijn het de 
'(neo-)conservatieven' die dergelijke verwijten aan de elite adresseren728

 Het terugkerende betoog in het destructiviteitsdiscours waarin heden-
daags probleemgedrag op het conto wordt geschreven van een anti-moralist-
ische houding van (linkse) autoriteiten sinds de jaren zestig, kan worden ver-
woord met het volgende frame.  

. Door 
een duidelijk onderscheid te maken tussen de conservatieve critici en de links/ 
progressieve veroorzakers van de vermeende negatieve ontwikkeling, gaan de 
opiniemakers uit van de bestaande scheidslijn tussen beide politieke stromingen. 

 
Frame 1.1  
Het gebrek aan moralisme bij de (linkse) elite sinds de jaren zestig is 
destructief geweest voor de wijze waarop mensen invulling geven aan hun 
leven en zich om elkaar bekommeren. 

 
De meeste opiniemakers die zich kritisch uitlaten over het gebrek aan bemoei-
enis houden er ideeën op na over hoe het wel moet. Enerzijds verwacht een 
aantal opiniemakers veel van een gedragsverandering van mensen zelf. Dan 
wordt – in navolging van Dalrymple – een beroep gedaan op waarden als zelf-
beheersing729 en eigen verantwoordelijkheid730

 

. Volgens de publicist Bart Jan 
Spruyt verwachten rechtsgeoriënteerden veel van dergelijke waarden. In een 
positieve recensie van Dalrymple's boek over drugsgebruik schrijft Spruyt:  

'Rechts prees zijn [Dalrymple] kritiek op de verzorgingsstaat, die een on-
derklasse had gecreëerd en deze in stand hield door mensen gevangen te 
houden in een slachtoffercultuur die hen verhinderde dat zij werden 
herinnerd aan zaken als zelfbeheersing, eigen verantwoordelijkheid en het 
in eigen handen nemen van hun lot'. 
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Deze opiniemakers hebben vertrouwen in de kracht van individuen. Zonder het 
zelf zo te noemen, verwachten zij veel van emancipatie als jaren-zestig-ideaal. In 
de passage wordt 'het in eigen handen nemen van het lot' expliciet verbonden 
aan rechts. Het streven naar zelfverwezenlijking wordt in het publieke debat 
echter ook gezien als een links ideaal.  
 Anderzijds vinden verschillende opiniemakers dat er niet terughoudend 
moet worden gedaan bij het aanpakken van hedendaags probleemgedrag door 
meer bevoogding van bovenaf. Dan wordt ervan uitgegaan dat de noodzakelijke 
ommekeer in gang moet worden gezet door de autoriteiten. Die zijn immers bij 
machte om een maatschappelijk debat over morele onderwerpen te starten731 of 
om goed gedrag bij mensen te forceren732. Dat dit laatste ten koste gaat van het 
ideaal van persoonlijke autonomie lijkt voor hen geen reden om daarvan af te 
zien. Verschillende opiniemakers die vertrouwen hebben in meer bevoogding 
moedigen specifieke politici of politieke partijen aan om van verheffing – weer – 
een speerpunt te maken. Die aanmoediging richt zich onder meer op de PvdA733. 
En Gerrie van der List daagt Geert Wilders bijvoorbeeld uit om zijn ideologische 
programma te enten op 'burgermansfatsoen'734

 Een enkeling is van mening dat er vanuit de politiek al pogingen worden 
ondernomen om het tij te keren. Binnen links wordt de SP bijvoorbeeld gezien 
als een partij die in het 'gat op links' is gesprongen dat de PvdA achterliet sinds 
zij het ideaal van culturele verheffing van arbeiders uit haar programma zou 
hebben geschrapt

. 

735. Het tweede kabinet-Balkenende zou met maatregelen 
minder terughoudend hebben willen zijn bij ingrijpen achter de voordeur. De 
auteur is echter van mening dat het beter is om daartoe 'de bestaande 
mogelijkheden beter te gebruiken'736

 
.  

7.1.2 Ontaarde ontvoogding 

 
De meeste opiniemakers die zich kritisch uitlaten over de veronderstelde ont-
voogding zien de jaren zestig echter niet als directe oorzaak van hedendaagse 
problemen. In zo'n zestig procent van de passages over moralisme waarderen 
opiniemakers dit decennium nog altijd vanwege de veronderstelde opmars van 
het vrijheidsstreven. Zij ervaren de toenemende autonomie ten opzichte van de 
jaren vijftig als positief. Dat decennium associëren zij bijvoorbeeld met 'morele 
superioriteitsgevoelens'737 of met een cultuur die 'door en door moralistisch 
was'738

 

. Tegelijkertijd stellen zij vast dat de noodzakelijke bevrijding in de jaren 
zestig op den duur plaatsmaakte voor het andere uiterste: een anti-moralistische 
houding. Dat blijkt onder meer uit de volgende passage, waarin de publicist en 
oud-GroenLinks-senator Jos van der Lans spreekt over de intrede van het 
'paternalismesyndroom'.  

'Na de Tweede Wereldoorlog mondden deze morele superioriteits-
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gevoelens zelfs uit in een wijdvertakt beschavingsoffensief (…). Het leven 
van arbeidersgezinnen werd letterlijk de maat genomen: hoe beroerder de 
score, hoe indringender en bevoogdender de bemoeienis. Daar deed nie-
mand verder moeilijk over. Dat veranderde pas toen deze bevoogding in 
de jaren zestig plotseling scherp onder vuur kwam te liggen. (…) Daarmee 
was het eerste syndroom geboren: het paternalismesyndroom. Je onge-
vraagd of onaangekondigd bemoeien met mensen werd tot taboe 
verklaard'739

 
. 

De analyses over de gevolgen van het gebrek aan bevoogding en bemoeienis ko-
men overeen met de ideeën die daarover uiteen worden gezet in het destructivi-
teitsdiscours. Een verschil is dat er hier aanzienlijk minder vaak aan Dalrymple 
wordt gerefereerd, op een enkele uitzondering na740. Ook hier is de rode draad 
dat mensen zich als gevolg van het anti-moralisme niet meer fatsoenlijk (weten 
te) gedragen741. De opiniemakers in dit discours zien het mis gaan doordat het 
volgens hen ontbreekt aan corrigerende autoriteiten en ongevraagde hulp742. 
Dat de grenzen van het betamelijke zijn verdwenen, concluderen zij bijvoorbeeld 
uit een te losse seksuele moraal743. Anderen zien dat in een vermeende toename 
van overlast, verloedering en onveiligheid744. HP/De Tijd-columnist Dirk Jan van 
Baar spreekt over 'mondige burgers' die sinds de jaren zestig 'aan alle kanten 
[worden] overstemd, omdat anderen voor hun beurt praten, harder schreeuwen 
of voor eigen rechter spelen'745

 Onder meer de (politieke) elite wordt weer genoemd als de veroorzaker 
van het ontaarde ontvoogdingsideaal. De elite wordt ook weer aangeduid als 
links/progressief

. 

746, waarbij de PvdA in het bijzonder wordt genoemd747

 

. In een 
artikel waaruit onderstaande passage afkomstig is, is Eric Vrijsen (Elsevier) deels 
positief over de wijze waarop de PvdA in de jaren zestig opereerde. Volgens hem 
betekende het emancipatie-ideaal dat arbeiders meer rechten kregen. Maar 
door afwijzend tegenover bevoogding te staan, zou de partij sinds de jaren zestig 
zijn vergeten dat plichten evengoed belangrijk zijn. 

'Het doel was de verheffing van de volksmassa's. Daar hoorde een zekere 
bevoogding bij. Maar halverwege de jaren zestig kwam de klad erin. Jon-
gerenbeweging Nieuw Links bevocht toen de 'regenten' in de PvdA. (…) De 
partij vergat dat een samenleving alleen houdbaar is, als tegenover rech-
ten ook plichten staan'748

 
.  

De opvattingen over de veronderstelde gevolgen van het anti-moralisme vanaf 
de jaren zestig kunnen worden samengevat middels het volgende frame. 
 

Frame 1.2 
De anti-moralistische houding (van links) in de jaren zestig heeft geleid tot 
een ontaarding van de wijze waarop mensen invulling geven aan hun 
leven en zich om elkaar bekommeren. 
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Dat links hier in het defensief zit, komt grotendeels door de kritiek die jour-
nalisten en wetenschappers uiten op het vermeende anti-moralisme. Daarnaast 
komt de afkeuring ook uit eigen kring. Verschillende opiniemakers die zijn ver-
bonden aan GroenLinks en de PvdA, of dat in ieder geval in het verleden waren, 
pleiten voor een herwaardering van een zekere mate van bevoogding749. Daarin 
krijgt onder meer PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem een dominante rol 
toebedeeld750

 Volgens deze linksgeoriënteerde opiniemakers leidt meer aandacht voor 
'fatsoen'

. 

751

 

 tot betere omgangsvormen in de samenleving. Nog meer nadruk 
wordt gelegd op de nalatige houding van de autoriteiten ten opzichte van mens-
en met wie het niet vanzelfsprekend goed gaat. Dit geluid klinkt door in een 
interview met de wetenschappers Evelien Tonkens (oud-Kamerlid voor Groen-
Links) en Tsalling Swierstra. In het interview stelt Swierstra:  

'[Z]odra je zegt dat het leuk zou zijn als andere mensen die het minder 
goed getroffen hebben en bij wie het allemaal niet komt aanwaaien, ook 
die competenties [om succesvol te worden] zouden ontwikkelingen, dan 
mag dat niet. Dat is bevoogdend en paternalistisch'752

 
. 

In deze redenering wordt moralisme gezien als een weg naar meer autonomie. 
We kunnen stellen dat bevoogding hier ten dienste staat van het jaren-zestig-
ideaal van emancipatie. De boodschap is immers dat het perspectief van mensen 
verbetert als zij (ongevraagd) een duwtje in de rug krijgen.  
 Verschillende opiniemakers die pleidooien houden voor een correctie 
op het doorgeschoten anti-moralisme, zien in de praktijk al herstel plaats-
vinden753

 

. Het positieve oordeel over moralisme betekent ook hier niet vanzelf-
sprekend een afwijzing van het jaren-zestig-ideaal van autonomie. Integendeel, 
een gezonde dosis bevoogding wordt wel beschouwd als een voorwaarde voor 
het goede leven, zoals onder meer blijkt uit onderstaande passage van de 
filosoof Joep Dohmen.  

'De afgelopen jaren zien we de opkomst van een nieuwe moraal, de ethiek 
van de levenskunst. Aan de basis van deze beweging staat de in 1984 
gestorven Franse filosoof Michel Foucault. (…) Het beoogde doel van de 
moderne levenskunst is dus: vrijheid. (…) De opdracht is dat men zichzelf 
beheert, en op grond daarvan de richting van het eigen leven en dat van 
anderen zoveel mogelijk (mee)stuurt'754

 
. 

De wens voor meer bevoogding zou zijn voortgekomen uit de samenleving. De 
politiek heeft daar volgens verschillende opiniemakers gehoor aan gegeven. 
Rechts/conservatieve partijen en politici worden veelal aangewezen als belan-
grijke krachten die het herstel hebben ingezet755. Meerdere opiniemakers zien in 
Pim Fortuyn de man die de kritiek aanzwengelde op gezagsdragers die zich sinds 
de jaren zestig afzijdig zouden opstellen756. Aandacht is er ook voor het tweede 
kabinet-Balkenende. Hoewel het goedbedoelde 'fatsoensoffensief' van de pre-
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mier zou worden weggehoond757, waarderen de opiniemakers de concrete kabi-
netsmaatregelen die gedragsproblemen aanpakken758. De laatste jaren gaat ook 
veel aandacht uit naar de veranderende opstelling van de PvdA759

 

. Binnen de 
partij zou het inzicht zijn toegenomen dat een zekere mate van beschaving 
noodzakelijk is om mensen te emanciperen. Zo schrijft Eric Vrijsen in Elsevier: 

'Vooral Kamerlid Jeroen Dijsselbloem zaait nu een nieuw moralisme in de 
PvdA. Hij ageerde eerder tegen de reality soaps op de televisie. Dijssel-
bloem zei de vrijheid van meningsuiting te onderschrijven, maar program-
mamakers zouden wel een gedragscode moeten ondertekenen voor 
respectvolle tv. (…) Het is eigenlijk een bijzonder conservatief sentiment 
waarop Dijsselbloem en zijn medestanders in de PvdA steunen. Maar ze 
hebben de steun van Wouter Bos, die nogal eens calvinistisch rede-
neert'760

 
.  

In deze optiek lijkt de PvdA gehoor te hebben gegeven aan het veelgehoorde 
verwijt dat zij haar oude verheffingsideaal niet had moeten opgegeven in de 
jaren zestig. De veronderstelde nieuwe koers van de PvdA wordt dikwijls met 
enthousiasme ontvangen. Dat geldt niet voor Vrij Nederland-redacteur Max van 
Weezel. Hij vraagt zich af waarin 'de PvdA dan nog van het CDA en de Christen-
Unie verschilt, die ook zo'n beschavingsoffensief voeren?'761

 In het discours wordt een aantal keer in termen van ideologische 
overloperij gesproken. Deze opiniemakers zijn echter van mening dat rechts (hier 
de VVD) meer is gaan lijken op links. Voor de één is de VVD onder het mom van 
'gewoon jezelf zijn' meegegaan met het linkse anti-moralisme

. Uit het betoog van 
Van Weezel is op te maken dat hij het jammer vindt dat de PvdA volgens hem is 
overgelopen naar partijen die vrijheid minder hoog aanslaan. 

762. De ander is 
daarentegen van mening dat de VVD 'het monopolie van links' heeft doorbroken 
'op het morele domein'. VVD-voorman Bolkestein zou daarin zijn geslaagd door 
het linkse ontplooiingsideaal te verbinden aan de vrijmarkteconomie763

  
. 

7.1.3 Bedreigde zelfbeschikking 

 
In verschillende passages over moralisme stellen de opiniemakers dat het ont-
voogdingsideaal van de jaren zestig wordt bedreigd. Zij zijn van mening dat de 
verheffers die pleiten voor meer bevoogding en bemoeienis, de in de jaren zestig 
bevochten zelfbeschikking op het spel zetten764

 

. Bijna twintig procent van de 
passages kent deze argumentatiewijze. In onderstaande passage schrijft Marcel 
ten Hooven (Vrij Nederland) deze redenering toe aan twee partijleiders: Femke 
Halsema (GroenLinks) en Alexander Pechtold (D66). 

'D66 en GroenLinks daarentegen veroordelen de betogen van Dijsselbloem 
als een verraad aan de idealen van persoonlijke autonomie, zelfbeschik-
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king en keuzevrijheid, waarvoor de PvdA ooit zij aan zij met hun streed. 
'Dijsselbloemmoralisme', oordeelde Femke Halsema (GroenLinks). (…) 
D66-leider Alexander Pechtold ziet in het verzet van Dijsselbloem een po-
ging om vrijheidsgrenzen te vernauwen'765

 
.  

Volgens Ten Hooven zien Halsema en Pechtold in de PvdA een bedreiging van de 
vrijheid. Het artikel betreft een analyse van het politieke debat waarin morele 
kwesties belangrijk zijn geworden. In zijn beschouwing schaart Ten Hooven zich 
achter de stelling dat moralisme een opleving beleeft. 
 Verschillende opiniemakers die veronderstellen dat het vrijheidsstreven 
van de jaren zestig onder druk staat, leggen de nadruk op de moralistische jaren 
vijftig. Deze opiniemakers stellen de jaren vijftig als een schrikbeeld voor waar 
het heen dreigt te gaan als moralisme weer het leidende principe wordt766

 

. Deze 
boodschap klinkt door in onderstaande passage waarin SCP-directeur Paul 
Schnabel aan het woord is. Naar zijn mening betekenen de ideeën van Dalrymple 
een onwenselijke terugkeer naar de moralistische jaren vijftig.  

'Dalrymple is ontzettend moralistisch, vind ik, en hij verheft zich enorm. 
(…) Wat Dalrymple in wezen doet, is de taboecultuur van de jaren vijftig 
verheerlijken tot een wereld van fatsoen. (…) Je kunt wel zeggen dat er 
meer echtscheidingen zijn, ook in de onderklasse, maar daar staat 
tegenover dat vrouwen vroeger helemaal niet weg konden als ze een 
bruut van een man hadden. (…) Naar die tijd verlangen we toch ook niet 
terug'767

 
.  

Veel opiniemakers beschrijven de jaren vijftig als een tijd waarin de bemoeizucht 
groot was en de ideeën over goed en kwaad strak omlijnd waren. Die combinatie 
zou ertoe hebben geleid dat mensen tot aan de jaren zestig weinig vrijheid 
hadden om het leven naar eigen inzicht vorm te geven. 
 De terugkerende redenering in het bedreigingsdiscours, waarin zoge-
noemde moralisten worden voorgesteld als een gevaar voor het verwezenlijkte 
jaren-zestig-ideaal van zelfbeschikking, kan worden weergegeven met onder-
staand frame. 
 

Frame 1.3 
De bevochten zelfbeschikking in de jaren zestig wordt inmiddels bedreigd 
door moralisten die pleiten voor meer bevoogding en bemoeienis. 

 
De opiniemakers die hun boodschap in lijn met dit frame verkondigen doen dat 
in een reactie op het opkomende moralisme. Zij voelen zich geroepen om jaren-
zestig-waarden als autonomie en zelfbeschikking te verdedigen tegen bevoog-
dende invloeden. Personen en entiteiten die hier worden gezien als moralistisch 
zijn in de andere discoursen dan ook degenen die kritiek leveren op de ontvoog-
dende jaren zestig: Dalrymple, het kabinet-Balkenende en de sociaaldemocraten. 
 Bij een aantal opiniemakers is er vooral kritiek op de vermeende 



113 
 

moralistische houding van de PvdA c.q. Dijsselbloem768

 

. Zij hebben er weinig 
begrip voor dat de sociaaldemocraten zijn teruggekomen op het vrijheidsideaal 
waar zij in de jaren zestig nog naar streefden. In de eerste passage wordt zelfs 
aangenomen dat Pechtold en Halsema het gevoel hebben dat zij recentelijk een 
bondgenoot hebben verloren in de strijd voor meer vrijheid. Het wordt niet op 
prijs gesteld dat de PvdA met haar pleidooien voor meer bevoogding aansluiting 
zou hebben gevonden bij partijen waarbij individuele vrijheid ondergeschikt is 
aan sociale gemeenschapszin. Deze opvatting sluit aan bij het idee van ideolo-
gische overloperij. 

7.2 Overheidsingrijpen 

 
De beschouwingen over overheidsingrijpen lijken inhoudelijk op beschouwingen 
over moralisme. Bij beiden draait het om de vraag tot waar de macht van de 
autoriteiten reikt ten opzichte van burgers. De jaren zestig worden daarin gezien 
als een tijd waarin de autonomie van individuen voorop kwam te staan. Het 
verschil tussen beiden is gelegen in het instrumentarium dat het gezag in handen 
heeft. Bij moralisme ligt de nadruk op drang (bevoogding) en bij overheids-
ingrijpen op dwang (regels en handhaving). In de artikelen over dit laatste onder-
werp zijn ongeveer dertig passages geanalyseerd. 
 

7.2.1 Een destructieve houding van het gezag 

 
In het destructiviteitsdiscours keert de stelling terug dat er bij probleemgedrag 
niet of te weinig wordt ingegrepen. Deze stelling is treffend verwoord in onder-
staande passage uit een artikel in HP/De Tijd.  
 

'Maar toen kwamen de jaren zestig en werd alles anders. In spraakma-
kende kringen vond een vulgair sociologisch mensbeeld ingang, dat vooral 
werd gekenmerkt door de bereidheid om elke vorm van menselijk wange-
drag op te vatten als een symptoom van diepergelegen sociale structuren. 
(…) De samenleving kwam zodoende niet zozeer het recht toe deze 
mensen te straffen en/of zich tegen hen te beschermen, maar veeleer de 
morele plicht om ze te helpen'769

 
. 

Deze redenering wordt gevolgd in bijna driekwart van de passages over 
overheidsingrijpen. In dit discours staan de jaren zestig bekend als een tijd 
waarin mensen kritisch werden op de autoriteiten en waarin het gezag zichzelf 
ging ondermijnen770. De opiniemakers stellen dat ouders, leraren en agenten 
geen respect meer afdwongen sinds zij zich informeel zijn gaan opstellen sinds 
de jaren zestig771. 'De politie was je beste vriend'772. Zij nemen aan dat 
autoriteiten onder het mom van tolerantie773, gedogen774 en non-interventie775 
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niet meer optraden tegen grensoverschrijdend gedrag. Slecht gedrag werd 
volgens hen goed gepraat, omdat mensen niet meer verantwoordelijk werden 
gehouden voor hun doen en laten776

 De negatieve gevolgen van de terugtredende autoriteiten zijn volgens 
deze opiniemakers nog altijd zichtbaar of verergeren zelfs. Zo zou 'iedereen 
zit[ten] te klagen over het verhufterde publieke domein, waar eigen belang en 
onbeschoftheid de dienst uitmaken'

.  

777. Steden, en met name de hoofdstad, zijn 
'verloederd'778. En criminaliteit zou steeds meer om zich heen grijpen779

 Dat de ontwikkelingen in deze periode verantwoordelijk worden 
gehouden voor hedendaagse problemen, schrijven de opiniemakers toe aan een 
veranderende mentaliteit. De pijlen richten zich in het bijzonder op de mentali-
teit van de bovenlaag van de bevolking. Concreet wordt gedoeld op de linkse 
en/of progressieve elite die het sindsdien voor het zeggen zou hebben 
gekregen

. Kortom, 
de hedendaagse samenleving zou onveilig en onleefbaar zijn geworden door 
toedoen van de anti-autoritaire jaren zestig. 

780

 

. De redenering is dat zij vanwege hun anti-autoritaire denkbeelden 
nog altijd genoegen nemen met te zachte maatregelen. Ook de auteur van de 
eerste passage doelt met 'spraakmakende kringen' op de linkse politieke elite. In 
zijn verdere betoog richt hij zich op de PvdA en de voorlopers van GroenLinks: 

'In de jaren zestig werden ze ['de softe denkbeelden'] bon ton, vooral aan 
de linkerkant van het politieke spectrum. Vrijheidsstraffen, zo bepleitte (…) 
de PvdA, moeten worden 'teruggedrongen'. (…) De voorlopers van Groen-
Links gingen hierin nog veel verder'781

 
. 

De betogen waarin een gebrekkig optreden van de linkse elite in de afgelopen 
decennia verantwoordelijk wordt gehouden voor hedendaagse problemen in de 
samenleving, kan als volgt worden samengevat. 
 

Frame 2.1 
Gebrek aan daadkrachtig optreden van de (linkse) elite sinds de jaren zes-
tig is destructief geweest voor de veiligheid en leefbaarheid in de samen-
leving. 

 
De in dit discours geuite kritiek op de erfenis van de jaren zestig is op te vatten 
als een verlangen om terug te keren naar de periode van vóór die tijd, de tijd dat 
het gezag nog boven de mensen stond en daadwerkelijk optrad wanneer dat 
nodig was. Een enkele keer wordt heel expliciet terugverlangd naar de jaren 
vijftig. Om de criminaliteit tegen te gaan, pleit Marcel Roele (HP/De Tijd) bijvoor-
beeld voor een 'langdurig beschavingsoffensief' zoals ook in de jaren vijftig 
gebeurde782. Hij denkt dat ordehandhaving vooral vanuit mensen zelf moet 
komen. Een ander spreekt juist vertrouwen uit in een overheid die er niet voor 
terugdeinst om repressief op te treden. Een dergelijk betoog komt erop neer dat 
de belangen van de samenleving, net als in de jaren vijftig, zwaarder moeten 
wegen dan de vrijheid van individuen die zich misdragen783. 
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 Verschillende opiniemakers zien de volgens hen noodzakelijke omme-
keer daadwerkelijk plaatsvinden784. De politiek zou het belang voor een 
herwaardering van het gezag eindelijk onderkennen. Het wordt wel gezien als 
een – verlate – reactie op een wens vanuit de samenleving. Dankzij de omme-
keer zou nu hard worden opgetreden als de leefbaarheid en veiligheid in het 
geding zijn. Zo wordt gesteld dat de Rotterdamse politie door toedoen van de 
Leefbaren bezig is om het gezag op straat 'terug te verdienen'785. Een ander 
refereert aan het pleidooi van PvdA-minister Plasterk voor 'een nieuwe gestren-
gheid' in het onderwijs786

 

. Overigens heeft de auteur zelf bedenkingen bij de 
haalbaarheid daarvan. In de volgende passage uit een artikel van Frits van Exter 
(Vrij Nederland) staat het voornemen van het CDA centraal om een einde te 
maken aan het gedoogbeleid inzake softdrugs.  

'[Als fractievoorzitter van het CDA] heeft Pieter van Geel in 2008 het 
definitieveafscheid van de vruchten van de jaren zestig verkondigd: 'Dertig 
jaar gedogen kunnen we niet in twee jaar terugdringen. Maar het mon-
ster dat we met z'n allen hebben gecreëerd willen steeds meer mensen 
niet meer. De tijdgeest is er klaar voor om de coffeeshops te sluiten'787

 
. 

Van Geel spreekt hier over een veranderende tijdgeest waarin gedogen niet 
populair meer is. De auteur van het artikel twijfelt aan die analyse. De afrekening 
met het gedoogbeleid maakt volgens Van Exter onderdeel uit van een algemene 
strijd die gevoerd wordt over de erfenis van de jaren zestig. Die strijd is in zijn 
ogen vooral een strijd van babyboomers onderling. Van Exter vindt dat het tijd 
wordt dat deze generatie, die al sinds de jaren zestig behoort tot de machtheb-
bers, plaatsmaakt voor een nieuwe generatie met nieuwe ideeën. Met deze 
opvatting sluit hij zich indirect aan bij de opiniemakers die van mening zijn dat de 
elite, die sinds de jaren zestig de macht heeft, verantwoordelijk kan worden ge-
houden voor de huidige onveilige samenleving. 
 

7.2.2 Ontaarde autonomie 

 
In het ontaardingsdiscours keren vergelijkbare uiteenzettingen terug over de 
onleefbare en onveilige samenleving als in het destructiviteitsdiscours. Wederom 
wordt de (linkse) elite daar deels voor verantwoordelijk gehouden788

  

. Het oor-
deel over de jaren zestig is nu echter niet alleen maar negatief. Het positieve 
oordeel is net wat vaker te vinden in het bestand van artikelen dan de rede-
nering die past bij het destructiviteitsdiscours. De volgende passage laat zien hoe 
de bevrijdende jaren zestig zowel worden gewaardeerd als worden bekritiseerd. 
Het is afkomstig uit een column van Stephan Sanders (Vrij Nederland). 

'Een magisch jaar, 1968, love and riot wisselden elkaar af (…). Ik vraag me 
weleens af: waarom moest nu net het jaren zestig erfgoed van 'Ik ben 
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okay, jij bent okay' afzinken in die sectoren van de samenleving die be-
doeld zijn om onze veiligheid te garanderen?'789

 
. 

In het discours zijn vergelijkbare beschouwingen te vinden als die van Sanders. 
Ook daarin wordt gesproken over een jammerlijke ontaarding van het auto-
nomie-ideaal. De jaren zestig worden gewaardeerd vanwege het toen bevochten 
recht op autonomie. Dit ideaal wordt nog altijd nastrevenswaardig gevonden, al 
zijn de opiniemakers niet tevreden met de wijze waarop daar vervolgens 
invulling aan is gegeven. Zo wordt aangenomen dat minder regels pas werkt als 
mensen ook in staat worden gesteld om met die vrijheid om te gaan. In deze 
context schaart de publicist Pieter Hilhorst zich achter Evelien Tonkens en 
Tsjalling Swierstra: 
 

'In feite zeggen Swierstra en Tonkens dat het probleem niet de jaren zestig 
en zeventig waren, maar de halve doorvoering van de idealen van die 
decennia. Wel de bevrijding van de regels, maar te weinig zelfsturing die 
ervoor in de plaats moest komen'790

 
. 

Daarnaast wordt gesteld dat het recht op autonomie doorschoot in een taboe op 
regels, sociale controle en ordehandhaving791. Een cultuur van tolerantie en ge-
dogen zou op den duur vooral tot onduidelijkheid hebben geleid over wat wel en 
niet is toegestaan792. Een ander is van mening dat het ideaal van autonomie 
doorschoot in 'de heiligverklaring van privacy'793

 De centrale boodschap die in de betogen wordt verkondigd, kan bondig 
worden verwoord met het volgende frame: 

.  

 
Frame 2.2 
Het in de jaren zestig verworven recht op autonomie ontaardde in een 
taboe van de (linkse) elite op het ingrijpen door de autoriteiten, met on-
leefbaarheid en onveiligheid tot gevolg.  

 
In het discours zijn drie verschillende reacties waarneembaar op het ontaarde 
vrijheidsideaal van de jaren zestig. De drie reacties staan allen in het teken van 
het vinden van een nieuw evenwicht tussen het recht op autonomie en de 
mogelijkheid om in te grijpen. De opiniemakers lijken evenveel waarde te 
hechten aan persoonlijke autonomie als aan een leefbare en veilige samenleving. 
 Ten eerste zien de opiniemakers een correctie plaatsvinden op de ont-
aarde anti-autoritaire houding sinds de jaren zestig. Zij zijn echter niet tevreden 
over de wijze waarop dat gebeurt. Hoewel zij vinden dat het recht op autonomie 
sinds de jaren zestig is doorgeslagen, ervaren zij de huidige reacties daarop even-
eens als doorgeslagen794. Deze opvatting komt het vaakst voor in de artikelen. De 
doorgeslagen reactie komt volgens sommige opiniemakers uit (neo)conservatie-
ve hoek795. Deze opvatting is opgetekend in de onderstaande passage over de 
spanning tussen privacy en veiligheidsbestrijding. De auteur, Gerry van der List 
(Elsevier), pleit daarin voor een nieuw evenwicht tussen bei-den. 
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'Goed is het dan ook dat het verzet afneemt tegen methoden om de 
identiteit van misdadigers vast te stellen. (…) Wel moet worden opgepast 
voor nieuwe onevenwichtigheden. Steeds vaker klinken stoere uitspraken 
en kreten als 'better safe than sorry' en 'weg met de privacy'. (…) Dat het 
recht op privacy in het recente verleden overgewaardeerd is wil nog niet 
zeggen dat het waardeloos is'796

 
.  

In twee artikelen interpreteren de opiniemakers de recente overtrokken reactie 
als een misplaatst verlangen naar vroegere tijden. Zij wensen een herstel op de 
doorgeslagen autonomie van de jaren zestig, maar dat betekent voor hen geen 
stap terug in de tijd. De jaren vijftig ervaren zij niet als positief in vergelijking met 
de afgelopen decennia. In de periode vóór de jaren zestig zou de sociale controle 
bijvoorbeeld niet zo geweldig zijn geweest als nu wordt vermoed797. En de politie 
die nu te begripvol is, zou toen met de rug naar de samenleving hebben gestaan, 
aldus een plaatsvervangend korpschef van Amsterdam. Hij vindt dat 'het hono-
reren van die behoefte [aan repressie] (…) niet [mag] doorslaan zoals in de jaren 
vijftig, met agenten die zich afkeren van de samenleving'798

 Ten tweede ziet een beperkt aantal opiniemakers eveneens een 
correctie plaatsvinden op de ontaarde jaren zestig, maar zij zijn daar wel 
tevreden over. Zij vinden het goed dat de excessieve anti-autoritaire mentaliteit 
wordt bestreden. Zo zouden gezagsdragers weer met gezag in de openbare 
ruimte aanwezig willen zien. Verschillende opiniemakers horen een meer 
repressief geluid vanuit de politiek. Dat wordt onder gezien in het 'beschavings-
offensief' van premier Balkenende ('fatsoen moet je doen')

.   

799 en ook aan de 
instelling van 'no nonsense PvdA'er' Guusje ter Horst, die als minister van Bin-
nenlandse Zaken weer een prioriteit maakte van misdaadbestrijding en het 
aanpakken van probleemgedrag in huiselijke kring800

 Ten slotte stellen sommige opiniemakers dat het tijd is voor herstel, 
maar zien zij dat nog niet optreden. Zij pleiten daarom voor autoriteiten die 
weer daadkrachtig durven op te treden, zonder dat dit het einde betekent van de 
individuele vrijheid. Die wens zou ook vanuit de samenleving worden geuit

.  

801. De 
sociale rol die de politie is gaan vervullen zou bijvoorbeeld plaats moeten maken 
voor de rol van veiligheidsbewaker802. Richting de politiek doet een opiniemaker 
een appèl op de VVD. In de richtingenstrijd waarin de partij zou zijn verwikkeld, 
moet de VVD volgens HP/De Tijd-columnist Dirk Jan van Baar durven kiezen voor 
meer repressie in plaats van vrijheid-blijheid803

 

. De 'liberale geest' die in de jaren 
zestig in zwang raakte, wordt door hem echter nog steeds gewaardeerd (al vindt 
hij dat links daar toen 'een te grote mond over had').  
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7.2.3 Bedreigde autonomie 

 
Verschillende opiniemakers vrezen dat de verworven autonomie in de jaren 
zestig inmiddels wordt bedreigd. In bijna eenderde van de passages over over-
heidsingrijpen is de stelling te vinden dat de individuele vrijheid onder druk 
staat. Deze opiniemakers betreuren het dat er in hun optiek teveel nadruk is 
komen te liggen op repressie, regels en verbieden. Onder andere de psycho-
therapeut Louis Tas is kritisch op de vermeende afrekening met de op vrijheid 
gerichte jaren zestig. In een interview spreekt hij zijn zorgen over het repressieve 
klimaat als volgt uit:  
 

'Verbieden is vrijwel altijd idioot. Net als laatst, toen moest van één of 
ander Kamerlid ineens dierenporno verboden worden. Er worden in Am-
sterdam duizenden meisjes door vrouwenhandel gedwongen om in de 
prostitutie te werken. (…) Wat nou verbieden? Onderzoek het eerst eens 
behoorlijk. Dat is het treurige: bijna alle vrijheden die in de jaren zestig en 
zeventig zijn verworven, worden weer aangetast'804

 
.  

De opiniemakers die de autonomie van de jaren zestig nog altijd prijzen, 
veronderstellen dat het geloof in een strenge overheid exemplarisch is voor de 
huidige tijdgeest. Dat laat onder andere de bovenstaande passage zien. Een 
andere opiniemaker stelt dat 'de herwaardering voor fatsoen appelleert aan een 
wijdverbreid onbehagen over de erfenis van de bandeloze jaren zestig'805. En ook 
binnen een anti-autoritaire partij als GroenLinks zou een afrekening plaatsvinden 
met de erfenis van de jaren zestig. Oud-senator Leo Platvoet ziet dat in de 
opkomende leiderschapscultuur van zijn partij806

 In het bedreigingsdiscours gaan de opiniemakers ervan uit dat de 
politiek meevaart op de wind van de huidige tijdgeest waarin het jaren-zestig-
ideaal van autonomie niet meer aantrekkelijk wordt gevonden. Met die veron-
derstelling wordt de politiek grotendeels verantwoordelijk gehouden voor het als 
repressief ervaren klimaat. Het door Tas aangehaalde voorstel van een Kamerlid 
om dierenporno te verbieden, is een voorbeeld van deze gedachte. 

. 

 Welke politici en politieke partijen precies worden verstaan onder 'de 
politiek', verschilt per opiniemaker. Zo wordt in een betoog in algemene termen 
gesproken van 'conservatieven en militante liberalen'807. Vaak richt dit verwijt 
zich op het tweede808 en het vierde kabinet-Balkenende809

 

. In onderstaande pas-
sage, die is geschreven tijdens de periode van kabinet-Balkenende IV, worden 
enkele voorbeelden genoemd die zouden illustreren dat 'de tijd van het 'zoek het 
zelf maar uit'' voorbij is. De auteur, Max van Weezel, concludeert dat 'de toon 
van politici plotseling is veranderd'. 

'De nieuwe assertiviteit van de overheid geldt niet alleen voor te kwistig 
met hypotheken en leningen rondstrooiende bankiers, maar ook voor 
kroegbazen die het rookverbod ontduiken, coffeeshophouders, Marok-
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kaanse en Antilliaanse relschoppers en burgers die graag paddo's eten. 
Dag, hippies!'810

 
 

Andere concrete voorbeelden die zouden laten zien dat de politiek zich niet 
meer baseert op het anti-autoritaire ideaal van de jaren zestig, zijn minister 
Verdonk's adagium 'regels zijn regels'811 en het voornemen van minister Hirsch 
Ballin om godslastering te verbieden812

 De terugkerende boodschap die de politiek deels als oorzaak aanwijst 
van de bedreigde autonomie sinds de jaren zestig, is samen te vatten middels 
het volgende frame.  

. Een verbod op godslastering zien de 
opiniemakers als een inperking van de vrijheid van meningsuiting.  

 
Frame 2.3 
De verworven autonomie in de jaren zestig wordt bedreigd door een 
repressief klimaat waaraan de politiek (van de kabinetten Balkenende) bij-
draagt. 

 
De waarschuwingen voor de toenemende repressie laten vaak indirect zien wat 
opiniemakers wel willen. Hun betogen zijn te interpreteren als een oproep voor 
een herwaardering van het ideaal van autonomie, zoals nagestreefd in de jaren 
zestig. Zo is de kritische boodschap over de afnemende populariteit van 
tolerantie en gedogen op te vatten als een pleidooi voor deze waarden813. Dat 
geldt ook voor de beschouwingen waarin wordt gesteld dat privacy814 en 
uitingsvrijheid815 onder druk staan. Een enkele keer is de wens naar een her-
waardering van de jaren zestig meer expliciet geformuleerd816. De columnist 
Opheffer stelt nadrukkelijk dat 'het tijd wordt dat de vrijheidsgedachte aan 
terrein wint'. Hij besluit zijn column met een oproep: 'Tegen normen en waar-
den, tegen regels, voor de verwarring en de anarchie!'817

 
.  

7.3 Democratie 

 
In de beschouwingen over democratie staat de zogenaamde kloof tussen burger 
en politiek centraal. Volgens velen is dat thema op de agenda gekomen dankzij 
Pim Fortuyn818

  

. Vanaf 2008 neemt de aandacht voor het onderwerp af. De arti-
kelen zijn vaak beschouwingen van journalisten zelf. Zij spreken zich uit over de 
stand van het land door goed- of afkeuring te laten blijken over de wijze waarop 
burgers en/of de politiek zich opstellen in de huidige democratie. In de betogen 
maken zij regelmatig een vergelijking van het heden met de jaren zestig.  
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7.3.1 Destructieve democratisering 

 
In het destructiviteitsdiscours zetten opiniemakers uiteen hoe de politieke ver-
nieuwers in de jaren zestig veranderingen in gang hebben gezet waar we in 
Nederland nog altijd hinder van ondervinden. Deze argumentatie keert het minst 
vaak terug in de beschouwingen over democratie (ruim twintig procent). De 
opiniemakers zijn van mening dat de generatie die al meer dan veertig jaar de 
macht in handen heeft, toe is aan vervanging. In de onderstaande passage uit 
een artikel met de kop 'Bericht van de patatgeneratie' beschrijven de auteurs de 
egocentrische houding van de protestgeneratie. Aanleiding is een demonstratie 
tegen de VUT- en pensioenvoorstellen van het tweede kabinet-Balkenende. 
 

'Iets ouder, iets grijzer en iets strammer in de benen, maar toch: de 
protestgeneratie uit de jaren zestig stond er weer. Het blijft een fascine-
rend gezicht om te zien hoe die leeftijdsgroep al bijna veertig jaar onder 
het mom van het algemeen belang de eigen zaak bepleit. (…) Eind jaren 
zestig slaagden ze erin de opbouwgeneratie (…) bij het oud vuil te 
deponeren. Sindsdien kleven de oproerkraaiers van weleer met hardnek-
kigheid aan het pluche van iedere stoel die ze bezetten. En nog is het niet 
genoeg'819

 
.  

De generatie van de jaren zestig wordt een hypocriete houding verweten, een 
houding die meer dan veertig jaar geleden al aanwezig was. De oorzaak van het 
tekortschietende leiderschap komt volgens deze opiniemakers voort uit een cul-
tuur die in de jaren zestig ontstond. Dat is de centrale boodschap in deze passa-
ge: 
 

'Een elite moet vertrouwen en respect afdwingen. En hier stuiten we in 
Nederland op een groot probleem. De bron is, zoals met zoveel narigheid, 
de culturele omwenteling die zo'n veertig jaar geleden begon. (…) Sinds de 
jaren zestig heeft de term 'elitair' een negatieve klank, net zoals het te 
ouderwets klinkende 'gezag'. Ze lijken niet te passen bij de gewenste de-
mocratisering'820

 
. 

De opiniemakers beschrijven hoe (linkse) jongeren de elite bekritiseerden, in-
vloed verwierven en enkel interesse hadden in zichzelf821. Dat zou nu niet anders 
zijn. Daarnaast is er kritiek op de politieke stijl van de zittende elite. Het pro-
bleem is volgens de opiniemakers dus niet zozeer het systeem, maar de politici 
die aan de knoppen zitten822. Politici zouden niet goed weten wat er leeft bij de 
bevolking (integratie- en veiligheidsproblemen) of zij zouden vervallen in popu-
lisme823

 Anderen stellen daarentegen dat de elite te goed is gaan luisteren naar 

. Deze stellingen zijn echter op te vatten als een omarming van het 
streven naar politieke vernieuwing. Zonder dat zelf te stellen en/of te ervaren 
nemen zij het dus indirect op voor een ideaal van de jaren zestig. 
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de te mondige burger. Een enkeling ziet dat bijvoorbeeld gebeuren in de 
journalistiek. De schrijvende elite zou steeds meer de meningen en gevoelens 
zijn gaan benadrukken van 'Jan en Alleman'824. In dit discours wordt een wens 
geuit naar sterker leiderschap825. Zo ziet een opiniemaker in premier Balkenende 
de verpersoonlijking van de huidige tijd 'waarin er geen krachtige leiders zijn, 
maar er wel een voortdurende roep is om krachtig leiderschap'826

 De rode draad in het destructiviteitsdiscours, waarin de politieke 
vernieuwers medeverantwoordelijk worden gehouden voor hedendaags demo-
cratisch falen, kan met het volgende frame onder woorden worden gebracht: 

.  

 
Frame 3.3 
De veranderingen die de politieke vernieuwers brachten in de jaren zestig, 
zijn destructief geweest voor de wijze waarop de (politieke) elite functio-
neert in de huidige democratie.  

 
Verschillende opiniemakers zijn van mening dat het linkse streven naar verder-
gaande democratisering een rechts thema is geworden827

 

. Dat blijkt onder meer 
uit onderstaande passage. 

'In de jaren zestig en zeventig was democratisering het grote thema van 
links. (…) Van die  malligheid [inspraakorganen] is inmiddels weinig of 
niets meer over, maar democratisering is nog steeds een actueel thema, 
zij het dat het nu naar rechts is verhuisd'828

 
. 

De opiniemakers stellen dat partijen als D66 en de PvdA het democrati-
seringsideaal in de ijskast hebben gezet, terwijl rechtse politici juist zijn gaan 
fulmineren tegen de gesloten kaste in Den Haag. De rechtse politici waarvan 
wordt gezegd dat zij aan de kant staan van gewone burgers, zijn Fortuyn829, 
Verdonk830 en Wilders831. Een aantal opiniemakers is ongelukkig met deze vorm 
van ideologische overloperij. De één vindt het jammer dat links het heeft laten 
gebeuren dat dit thema door rechts is overgenomen: 'Zij [sociaaldemocraten] 
hebben moeten toezien hoe dergelijke partijen [rechtspopulisten] steeds meer 
aanhang verwierven, omdat zij niet alleen xenofobe onderbuikgevoelens vertolk-
ten, maar dikwijls ook linkse thema's kaapten'832. Een ander is van mening dat 
rechts het democratiseringsideaal op een verkeerde manier vertaalt. Citerend uit 
de oratie van historicus Henk te Velde schrijft een auteur: 'Verdonk zet in op 
steun vanuit de bevolking, waarbij ze de kritiek uit het establishment op de koop 
toe neemt. Ze slaat de volkstribuun over, wat trouwens heel onliberaal is'833

 
. 

7.3.2 Ontaarde democratisering 

 
De argumentaties in het ontaardingsdiscours komen overeen met de betogen 
waarin over een destructief democratiseringsideaal wordt gesproken. Het ver-
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schil is dat de opiniemakers hier meer aandacht hebben voor wat meer dan 
veertig jaar geleden wel positief wordt gewaardeerd. Dat gebeurt in ongeveer 
veertien van de veertig passages. Deze opiniemakers zijn van mening dat een 
hoger opleidingsniveau, toenemende sociale mobiliteit en ontzuiling in die jaren 
leidden tot meer zeggenschap voor burgers834. Daarnaast wordt gesteld dat de 
macht van het establishment afbrokkelde dankzij de jongere generatie die de 
elite met succes uitdaagde835. Dat de machtsbolwerken in de politiek werden 
doorbroken, schrijven de opiniemakers met name toe aan D66836 en Nieuw 
Links, de vernieuwingsbeweging binnen de PvdA837

 Ondanks deze succesverhalen heerst in het discours onvrede over de 
huidige staat van de democratie. De opiniemakers betreuren het dat de aange-
kondigde verandering in de jaren zestig zich niet verder heeft ontwikkeld. In een 
essay over de meritocratie schrijft Beatrijs Ritsema (HP/De Tijd) als volgt over de 
valse belofte: 

. 

 
'Sinds de jaren zestig, toen het egalitarisme van de toenmalige progres-
sieven de maatschappij grondig opschudde, onderschrijft iedereen het 
evangelie van de gelijke kansen. De consensus hierover is groot, maar in 
de praktijk valt het tegen met de sociale mobiliteit en reproduceert de 
elite nog steeds zichzelf zoals ze dat al lang gewend is'838

 
. 

Het ongenoegen heeft vooral betrekking op de wijze waarop de (progressieve839

 

) 
elite in de decennia na de jaren zestig is gaan opereren. De nieuwe elite krijgt het 
verwijt precies hetzelfde te doen als waartegen zij in de jaren zestig zelf ageerde. 
Net als de oude gezagsdragers zou zij weigeren plaats te maken voor een volgen-
de generatie. In het artikel waaruit onderstaande passage afkomstig is, wordt in-
stemmend gesproken over de vroegere vernieuwingsambities van Hans van 
Mierlo. De auteur is echter kritisch op diens huidige opstelling. Volgens haar 
blijft Van Mierlo vasthouden aan achterhaalde ideeën over bestuurlijke ver-
nieuwing. 

'Van Mierlo gebruikt zijn bijna heilige status ten volle, maar het is de 
vraag of het allemaal zo nuttig is. (…) Zijn generatie, onder wie ook PvdA-
senator Ed van Thijn (70), Volkskrant-columnist en PvdA-coryfee Marcel 
van Dam (67), en niet te vergeten Van Mierlo's partijgenoot Jan Terlouw 
(73), weet het kennelijk altijd beter. Maar door steeds maar naar Van 
Mierlo te blijven luisteren, lukt de vernieuwing nooit'840

 
. 

De betogen in dit discours zijn te interpreteren als een pleidooi voor nieuwe lei-
ders. De elite zou zich vooral bezighouden met het behoud van haar eigen posi-
tie841. Verschillende opiniemakers zijn van mening dat er wel een nieuwe elite is 
ontstaan, maar dat de aangekondigde vernieuwingen zijn uitgebleven. De jonge-
re generatie die destijds de plaats innam van de oude regenten, heeft volgens 
hen vooral goed voor zichzelf gezorgd842

 Andere opiniemakers pleiten niet zozeer voor een nieuwe lichting lei-
.  
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ders, maar voor beter leiderschap. De stelling is dat de afstand tussen burger en 
politiek te klein is geworden. CDA-Kamerlid Jan Schinkelshoek is één van de opi-
niemakers die pleit voor een gezonde kloof tussen burger en politiek. Tegelijker-
tijd draagt hij in het artikel verschillende ideeën aan voor bestuurlijke 
vernieuwing. 
 

'De kloof is in Nederland eerder te klein dan te groot. Sinds ongeveer 1966 
is de afstand tussen bestuur en burgerij alleen maar kleiner geworden. 
Vermoedelijk is die distantie nog nooit zo klein geweest. (…) Een kloof is 
nodig om een land als Nederland evenwichtig en fatsoenlijk te bestur-
en'843

 
.  

Hoewel het ideaal van meer zeggenschap nog altijd wordt gewaardeerd, is het 
volgens opiniemakers ontaard in te mondige burgers en/of te goed luisterende 
politici. Enige afstand tussen burger en politiek is volgens hen noodzakelijk voor 
een goed functionerende democratie. Politici zouden zich inmiddels teveel laten 
leiden door de wensen van burgers844, terwijl de meningen van veel burgers 
vooral zouden worden gevormd in 'de onderbuik'845. Het wantrouwen in de 
politiek zou alleen maar verergeren, omdat 'de politiek de zelfgecreëerde ver-
wachtingen niet kan waarmaken'846. Deze opiniemakers schrijven over een 
groeiend verlangen naar leiders met visie, die daar in de praktijk ook naar 
handelen847

 Ook in dit discours wordt vooral onvrede geuit over de houding van de 
huidige (progressieve) politieke elite. Er heerst teleurstelling over het uitblijven 
van de veranderingen die waren aangekondigd in de jaren zestig. Daaruit blijkt 
dat het streven naar politieke vernieuwing tot op een bepaalde hoogte nog altijd 
noodzakelijk wordt gevonden. De opiniemakers zijn kritisch op het hedendaagse 
functioneren van de politieke leiders. De centrale boodschap in het discours kan 
worden geformuleerd met het volgende frame.  

. In de woorden van Dirk Jan van Baar verlangen burgers naar 'betere 
gezagsdragers die zich niet verschuilen achter onzichtbare bureaucraten in Den 
Haag of Brussel'.  

 
Frame 3.2 
Door toedoen van de (progressieve) elite bleven de in de jaren zestig aan-
gekondigde democratische veranderingen uit, waardoor het functioneren 
van de huidige democratie is ontaard in slecht leiderschap. 

 

7.3.3 Bedreigde democratisering 

 
In het bedreigingsdiscours draait het niet zozeer om leiderschap, maar om een 
betere verdeling van de macht. Dit streven wordt gezien als een prioriteit van de 
politieke vernieuwers in de jaren zestig. Hun democratiseringsagenda bestond 
uit concrete voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing. Enkele van hun voorstel-
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len zijn de direct gekozen bestuurders848, een districtenstelsel849 en referenda850. 
Verschillende opiniemakers constateren dat het ideaal dat burgers meer invloed 
moeten krijgen op de politieke besluitvorming – her en der – nog leeft. Een 
aantal van hen spreekt zelf een verlangen uit naar politieke vernieuwing851

 

. Zo 
schrijft Bart de Koning (HP/De Tijd): 

'D66 liep er veertig jaar geleden al tegen te hoop, net als Pim Fortuyn een 
paar jaar terug. Politici van grote gevestigde partijen willen, met de benen 
op tafel, best toegeven dat het anders en beter kan. (…) De huidige, 
versnipperde samenleving vraagt om een slimmer systeem, omdat vrijwel 
niemand zich nog thuis voelt bij alle standpunten van één partij'.  

 
In dit discours heerst de opvatting dat het streven naar verdergaande 
democratisering een moeizaam bestaan leidt. Gezien het feit dat de 
opiniemakers deze stelling het vaakst gebruiken, kunnen we stellen dat dit 
discours het meest dominant is, al is het verschil met het ontaardingsdiscours 
niet groot. De opiniemakers dragen uiteenlopende oorzaken aan voor die 
bedreiging van het democratiseringsideaal. Een enkeling wijt dat simpelweg aan 
de afnemende populariteit van dat ideaal in de samenleving852. Anderen stellen, 
net als De Koning, dat gevestigde partijen als het CDA en de VVD al decennia 
lang een stokje steken voor de verwezenlijking van het democratiserin-
gsideaal853

 Vooral D66 moet het ontgelden. In de tijd dat D66 meeregeerde in het 
tweede kabinet-Balkenende is het verwijt dat deze partij op een verkeerde 
manier gestalte heeft proberen te geven aan het ideaal

. Het vaakst worden de pijlen gericht op de politieke vernieuwers die 
in de jaren zestig voorvechters waren van democratische vernieuwing: D66 en de 
PvdA (Nieuw Links). Zij worden medeverantwoordelijk gehouden voor het moei-
zame bestaan dat hun vroegere stokpaardje nu leidt. 

854. Er wordt geschreven 
over de te grote haast waarmee Thom de Graaf als minister voor bestuurlijke 
vernieuwing het voorstel voor de gekozen burgemeester wilde doordrukken en 
daarin faalde855. Lousewies van der Laan, die zich dan warm loopt voor het 
partijleiderschap, betreurt het dat D66 er niet in slaagt om zulke 'revolutionaire' 
voorstellen op een aantrekkelijke manier 'in de markt te zetten'856. Later veran-
dert de kritiek in de stelling dat D66 welbewust afstand heeft genomen van het 
democratiseringsideaal. De prioriteit zou zijn verlegd naar andere issues, zoals 
onderwijs en sociaaleconomische thema's. Verschillende partijprominenten 
worden daarvoor verantwoordelijk gehouden: Boris Dittrich857, Ed Nijpels, Jan 
Terlouw, Lousewies van der Laan858 en bovenal Alexander Pechtold859

 

. Hans van 
Mierlo is daar niet blij mee. In een artikel komt hij aan het woord met de vol-
gende waarschuwing: 

'Maar ja, die bestuurlijke vernieuwing. 'Hoe Pechtold dat doet, moet hij 
zelf maar zien. Maar het staat in elk verkiezingsprogramma. Het is een 
heilige opdracht. De partij is knettergek als ze dat laat vallen''860

 
.  
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Ook over de PvdA wordt gesteld dat zij haar vroegere ideaal van verdergaande 
democratisering heeft verkwanseld. Dat maken opiniemakers op uit de wijze 
waarop de partij opereerde bij de wetsbehandeling voor de direct gekozen bur-
gemeester. Verwezen wordt aan oud-Nieuw Linkser Ed van Thijn die als senator 
bijdroeg aan de blokkering van het voorstel in de Eerste Kamer861

 

. De onder-
staande opsomming van Van Thijn's vroegere ambities moet duidelijk maken dat 
zijn tegenstem op het wetsvoorstel onverwacht was.  

'Ed van Thijn dus, schrijver van boeken als De Sorry-democratie en Demo-
cratie als hartstocht, voorvechter van democratisering sinds het bouwvak-
kersoproer van 1966, auteur van het PvdA-rapport Een stem die telt 
waarin al voor een gekozen formateur werd gepleit toen de VVD van zulke 
nieuwlichterij nog niets moest weten (…). Diezelfde Ed van Thijn maakte 
zich op dinsdag 22 maart tot tolk van de senatoren die de rechtstreeks 
gekozen burgemeester van D66-minister Thom de Graaf blokkeerden'862

 
. 

Het frame waarin de vroegere vernieuwers deels verantwoordelijk worden ge-
houden voor de dreiging van het democratiseringsideaal luidt als volgt:   
     

Frame 3.1 
Mede door toedoen van de politieke vernieuwers krijgen voorstellen voor 
bestuurlijke vernieuwing geen prioriteit, waardoor het democratiserings-
ideaal wordt bedreigd.  

 
Hoewel verschillende opiniemakers stellen dat de politieke vernieuwers het 
streven naar verdergaande democratisering uit handen hebben laten vallen, 
veronderstellen anderen dat er ook nieuw leven in wordt geblazen. Dankzij Pim 
Fortuyn zou de overbrugging van de kloof tussen burger en politiek weer boven-
aan de agenda staan863. Als gevolg daarvan zou de noodzaak voor meer zeggen-
schap breed worden gedeeld. Partijen die daar gehoor aan zouden geven zijn de 
VVD864 en Rita Verdonk's Trots op Nederland865

 

. Max van Weezel (Vrij Nederland) 
ziet in Verdonks partij overeenkomsten met de vernieuwers van de jaren zestig:  

'Ze [Rita Verdonk] belooft een land waarin 'u het weer voor het zeggen 
krijgt'. Waar doet me dat aan denken? (…) Begin jaren zestig schreef hij 
[Jan Nagel] een manifest waarin hij een generatiewisseling binnen zijn 
partij bepleitte. In 1966 volgde de oprichting van Nieuw Links, die vond 
dat de PvdA-regenten van toen de democratie te weinig koesterden'866

 
.  

Minder vaak dan in het destructiviteitsdiscours wordt in dit discours (indirect) 
opgemerkt dat er sprake is van ideologische overloperij. Rechts zou de democra-
tiseringsagenda hebben overgenomen die van oudsher hoort bij linkse867/ 
progressieve partijen als de PvdA en D66. De laatste jaren zouden rechtse politici 
en partijen (Fortuyn, Verdonk en de VVD) een speerpunt hebben gemaakt van 
meer democratische zeggenschap.  
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7.4 Conclusie: Tussen sturing en autonomie 

 
In het publieke debat worden de anti-autoritaire jaren zestig met grote 
regelmaat gezien als de oorsprong van hedendaagse problemen als 'drugsge-
bruik', 'seksuele ontrouw'868, 'onbeschoftheid'869, 'verloedering'870, 'criminali-
teit'871 en een politieke elite die geen vertrouwen afdwingt872

 

. Veel opiniemakers 
wijzen de jaren zestig aan als oorsprong van deze problemen, anderen nemen 
aan dat in deze periode daarvoor slechts een aanzet is gegeven. De vraag die in 
dit hoofdstuk centraal stond, is of de afwijzing van de ontwikkelingen in de jaren 
zestig ook een afwijzing betekent van jaren-zestig-idealen als autonomie en 
zeggenschap. Het antwoord is dat dergelijke waarden nog altijd in meer of min-
dere mate positief gewaardeerd worden.  

7.4.1 De ongerusten 

 
De opiniemakers die het meest zijn te spreken over de anti-autoritaire jaren 
zestig en hun erfenis passen in het bedreigingsdiscours. Waarden die zij 
belangrijk vinden, zijn onder meer 'privacy'873, 'zelfbeschikking'874 en 'democrati-
sering'875. Volgens hen staan deze principes inmiddels onder druk. Een aantal 
vreest in het bijzonder dat Nederland steeds meer gaat lijken op de 'moralis-
tische' jaren vijftig876

 De opvatting van de ongerusten is niet dominant in de beschouwingen 
over de betekenis van de anti-autoritaire jaren zestig. Dat zij in de minderheid 
zijn, lijken zij zelf ook zo te ervaren. Hun zorgen zijn immers ingegeven door het 
idee dat de waarden die voor hen belangrijk zijn, niet (meer) hoog in het vaandel 
staan bij anderen. Deze anderen worden onder meer neergezet als 'moralis-
tisch'

. Aangezien zij bezorgd zijn over het voortbestaan van deze 
idealen, kunnen deze opiniemakers worden getypeerd als 'de ongerusten'.  

877 of 'conservatief'878

 

. Specifieke personen die het verwijt krijgen de auto-
nomie te willen inperken, zijn de Britse arts Theodore Dalrymple, PvdA-Kamerlid 
Jeroen Dijsselbloem en de ministers Rita Verdonk (VVD) en Ernst Hirsch Ballin 
(CDA). Dat deze personen uit verschillende politieke richtingen komen, is een 
bevestiging van het idee dat de afwijzing van de anti-autoritaire jaren zestig op 
brede steun kan rekenen. 

7.4.2 De teleurgestelden 

 
Ook in het ontaardingsdiscours worden de jaren zestig geprezen om het streven 
naar autonomie en zeggenschap. De opiniemakers in dit discours zijn echter 
teleurgesteld over de wijze waarop daar vervolgens vorm aan is gegeven. De 
zogenoemde 'teleurgestelden' hebben er vooral problemen mee dat dit streven 
op den duur is doorgeschoten. Zo spreken zij over een 'taboe' op bemoeienis879, 



127 
 

'de heiligverklaring van privacy'880 en een kloof tussen burger en politiek 'die 
eerder te klein dan te groot' is geworden881. De teleurgestelden zien een nood-
zaak om de uitwassen van de anti-autoritaire jaren zestig te bestrijden. De 
oplossingen die zij aandragen staan op het eerste gezicht haaks op het ideaal van 
autonomie. Zo pleiten zij voor meer 'sturing'882, een 'fatsoensoffensief'883 en 
'betere gezagsdragers'884

 De opvatting dat meer bevoogding nodig is, laat echter onverlet dat 
jaren-zestig-waarden de leidende principes blijven. Een aantal opiniemakers is op 
zoek naar een nieuw evenwicht tussen autonomie en sturing. Voor hen is over-
heidsingrijpen geoorloofd, mits dat geen onevenredig grote aantasting betekent 
van privacy of uitingsvrijheid. Anderen geloven in gestuurde autonomie. 

. 

 

7.4.3 De critici 

 
Ten slotte zijn er ook uitgesproken kritische opvattingen over de jaren zestig en 
de bijbehorende waarden. Deze 'critici' passen in het zogenoemde destructivi-
teitsdiscours. Waarden die zij belangrijk vinden, zijn onder meer 'geestelijke en 
zedelijke verheffing'885, 'straffen en bescherming'886, en 'respect' en 'gezag'887

 De teneur van hun opvattingen is negatief over de maatschappelijke 
en/of politieke cultuur die sindsdien zou zijn ontstaan. De critici gebruiken de 
volgende typeringen voor de ontstane mentaliteit: 'te soft'

. 
Deze waarden zijn volgens de critici ten onrechte in diskrediet geraakt in de jaren 
zestig. 

888, 'onbeschoft'889 en 
'onverantwoordelijk'890

 Enkele critici die ontevreden zijn over de ontwikkelingen in de jaren 
zestig, spreken zich indirect uit voor bepaalde waarden uit die periode. Dat geldt 
voor de opiniemakers die vinden dat de (linkse) elite 'de eigen verant-
woordelijkheid'

. Die verkeerde houding schrijven zij grotendeels op het 
conto van de links/progressieve elite, die ook wel wordt geassocieerd met de 
generatie van de jaren zestig. Volgens hen wist de elite wel raad met de 
toegenomen autonomie, maar zou dat niet hebben gegolden voor de onderklas-
se. 

891 marginaliseert. Daaruit is op te maken dat zij vertrouwen 
hebben in de kracht van individuen. Dat kan als steun voor het emancipatie-
ideaal worden gezien. Verschillende afwijzende beschouwingen over verdergaan-
de democratisering zijn eveneens te interpreteren als een indirecte steun voor 
wat er in de jaren zestig gebeurde. Het negatieve oordeel over de huidige 
politieke cultuur is immers op te vatten als een verlangen naar politieke ver-
nieuwing. In een kritisch oordeel over de jaren zestig kan dus soms impliciete 
waardering worden uitgesproken voor verschillende waarden uit die tijd. 




