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8 De jaren zestig in het DNA van de Nederlandse cultuur 

 
De jaren zestig zijn nog niet voorbij. Talloze terugblikken op die jaren blazen dit 
decennium nieuw leven in. Door bepaalde aspecten van deze periode uit te lich-
ten en te beoordelen, wordt opnieuw betekenis gegeven aan het verleden. Dat 
geeft niet alleen aan wat de positieve en negatieve herinneringen zijn aan vroe-
ger, het laat tevens zien wat belangrijk wordt gevonden in het heden. In relatie 
tot de huidige cultuur kunnen opiniemakers dit decennium neerzetten als een 
voor- of als een schrikbeeld. Publicisten, politici en wetenschappers die in het 
publieke debat aan het woord komen of middels referenties aan het woord wor-
den gelaten, worden in dit onderzoek 'opiniemakers' genoemd. De conclusie is 
dat de politiek-maatschappelijke opvattingen uit deze periode inmiddels beho-
ren tot het DNA van de Nederlandse cultuur, al beweren sommige opiniemakers 
het tegendeel. In veel beschouwingen blijkt het bon ton te zijn om kritisch te zijn 
op de ontwikkelingen in dit decennium. Maar ondanks de kritiek spelen de waar-
den en idealen uit deze periode een belangrijke rol. De ogenschijnlijk ambivalen-
te waardering voor de jaren zestig wordt in dit concluderende hoofdstuk geana-
lyseerd. 
 

8.1 Een caleidoscopisch geheugen 

 
Het collectieve geheugen van de jaren zestig ontwikkelt zich onder meer in het 
publieke debat. De opiniemakers die zich op wat voor een manier dan ook uit-
spreken over dit decennium, dragen al dan niet bewust bij aan de vele construc-
ties van de herinneringen over deze periode. Volgens Michel Foucault en ande-
ren creëert een voorstelling van zaken die ook maar enigszins aannemelijk wordt 
gevonden een realiteit892

 Het collectieve geheugen is voor te stellen als een caleidoscoop. Het is 
opgebouwd uit een palet van individuele herinneringen aan de jaren zestig. De 
één verwijst naar culturele uitingen als de popmuziek (The Beatles en The Rolling 
Stones), de mode (bakkebaarden en sleehakken) en de literatuur (Jan Cremer en 
Harry Mulisch). Een ander is van mening dat de omgangsvormen losser en min-
der autoritair werden (tutoyeren en de politie werd 'je beste vriend'). En een 
derde spreekt over roerige politieke jaren op het nationale of internationale to-
neel (opkomst van politieke uitdagers, wereldwijd studentenprotest en de Viet-

. Daardoor is het zelfs mogelijk dat een onjuiste claim 
op het verleden een gepercipieerde werkelijkheid wordt. Iedere constructie van 
de jaren zestig kan daarom – terecht of niet – onderdeel worden van het collec-
tieve geheugen. De herinneringen in dit onderzoek zijn geanalyseerd aan de 
hand van de standpunten die opiniemakers innemen over de jaren zestig en hun 
erfenis. Daarvoor zijn honderden artikelen bestudeerd die in De Groene Amster-
dammer, Vrij Nederland, HP/De Tijd en Elsevier zijn verschenen van 1994/2004 
tot en met 2009. 
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namoorlog). Bepaalde herinneringen resoneren en beklijven, andere herinnerin-
gen worden negatief gewaardeerd en raken soms zelfs in vergetelheid. Zo denkt 
bijna niemand meer aan de eerste berichten over dopinggebruik in de wieler-
sport893 of aan het in 1968 ontworpen Safari-jasje van Yves Saint Laurent894. 
Daarentegen staan de Nacht van Schmelzer895 en de Zesdaagse Oorlog896

 Door de overdracht van herinneringen is het collectieve geheugen aan 
verandering onderhevig. Net als bij een caleidoscoop is het echter mogelijk om 
patronen te ontdekken in het bonte en beweeglijke palet van herinneringen. In-
terpretaties die blijven terugkeren en vanzelfsprekend worden gevonden, kun-
nen als dominante herinneringen worden beschouwd. Op de dominante denk-
beelden zijn de sleutelwoorden 'vernieuwing'

 
(vooralsnog) in het collectieve geheugen gegrift. Herhaling houdt een beeld in 
stand. Een herinnering die opiniemakers vanzelfsprekend vinden, kan dermate 
dwingend zijn dat anderen zich hiertoe gaan verhouden. Door mee te gaan met 
een denkbeeld over het verleden geeft een opiniemaker met andere ideeën daar 
toch betekenis aan.  

897 en 'bevrijding'898 van toepassing. 
De meeste opiniemakers blikken met tevredenheid terug op de periode waarin 
werd afgerekend met de jaren vijftig. De jongerengeneratie krijgt een belangrijke 
rol toebedeeld in het stimuleren van de veranderingen899. Zo verwijzen veel 
opiniemakers naar jonge vernieuwers die de gevestigde elite aanvielen, zoals 
D66900 en Nieuw Links901 (de vernieuwingsbeweging binnen de PvdA). Deze peri-
ode is – mede dankzij deze politieke uitdagers – in het geheugen opgeslagen als 
een 'linkse'902 en 'progressieve'903 tijd. In deze jaren zouden linkse en/of progres-
sieve waarden en idealen belangrijk zijn geworden. In dat verband spreken veel 
opiniemakers over het streven naar vrijheid en zeggenschap. Volgens hen ver-
schoof de focus van de gemeenschap naar het individu904. Mede daardoor zou 
de emancipatie van vrouwen905 en homoseksuelen906 zijn geslaagd. Hand in 
hand met de emancipatiestrijd wordt ook de 'seksuele revolutie'907 herinnerd als 
een bevrijding. Sommige opiniemakers zien de jaren zestig en de jaren zeventig 
als één periode. Zo spreekt de historicus Jos Palm over 'de vooruitstrevende 
decen-nia zestig en zeventig'908

 

. Dat geeft aan dat opiniemakers een invloed 
bespeuren van de jaren zestig in de periode daarna. 

8.2 De jaren zestig: eerder voorbeeld dan schrikbeeld 

 
Volgens Maurice Halbwachs geeft het collectieve geheugen inzicht in actuele 
ontwikkelingen909. Een herinnering laat immers zien hoe er in het heden wordt 
gedacht, wat belangrijk wordt gevonden en waar onvrede over bestaat. In veel 
beschouwingen fungeren de jaren zestig dan ook als een ijkpunt910. Dat wil zeg-
gen dat deze jaren worden gezien als een voorbeeld voor de Nederlandse cul-
tuur of juist als een schrikbeeld. De opiniemakers die met bewondering spreken 
over de jaren zestig zien deze periode als een voorbeeld. De waarden en idealen 
van destijds zijn voor hen een richtsnoer voor hoe het ook nu zou moeten zijn. 
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Tegenover hen staan de opiniemakers die met afkeuring schrijven over dit decen-
nium en zijn erfenis. De jaren zestig zijn voor hen eerder een schrikbeeld. 
 De opiniemakers die op een vergelijkbare wijze redeneren en argumen-
teren passen in eenzelfde discours. Binnen discoursen zijn frames te formuleren. 
Dit zijn terugkerende opvattingen over veronderstelde problemen, oorzaken en 
eventuele oplossingen. In dit onderzoek geeft een frame vooral informatie over 
de vraag waarom de jaren zestig nu nog een rol spelen in politiek-maatschappe-
lijke analyses. Oftewel: waarom is dit decennium voor de één een voorbeeld en 
voor de ander een schrikbeeld? In navolging van Eric Hobsbawn baseert dit on-
derzoek zich op de gedachte dat gemeenschappelijke denkbeelden over het ver-
leden van invloed zijn op de vorming van collectieven911

 In de beschouwingen over de jaren zestig zijn verschillende groepen te 
onderscheiden. De eerste groep maakt zich zorgen over het voortbestaan van de 
in die jaren bevochten 'verworvenheden'

. Degenen die op een 
vergelijkbare wijze spreken over de jaren zestig worden tot dezelfde groep gere-
kend. In dit onderzoek worden verschillende groepen geconstrueerd. Aangezien 
de wijze van argumenteren leidend is, kan een opiniemaker die verschillende ar-
gumenten gebruikt worden ingedeeld bij meerdere groepen. Dikwijls nemen opi-
niemakers stelling door het eens of oneens te zijn met een politicus, politieke 
partij of stroming. Daardoor zijn veel beschouwingen politiek van aard. In dit on-
derzoek is zeer terughoudend omge-gaan met het toekennen van politieke 
etiketten. Alleen als opiniemakers zelf bepaalde etiketten gebruiken, worden 
deze vermeld. Een uitzondering vormen (oud-)politici die beroepshalve een 
politieke voorkeur uitdragen en daarmee vanzelf een politiek etiket dragen. 

912

 

. Zij worden getypeerd als 'de 
ongerusten'. De tweede groep is ontevreden over de wijze waarop na de jaren 
zestig invulling is gegeven aan de waarden van destijds. Zij zijn 'de teleurge-
stelden'. Overigens plaatsen niet alle opiniemakers die positief zijn over de jaren 
zestig kanttekeningen bij de huidige omgang met de waarden van toen. Dit 
onderzoek richt zich echter vooral op de ongerusten en de teleurgestelden, 
aangezien deze groepen beduidend vaker aan het woord zijn. Deze twee groepen 
zien de jaren zestig als voorbeeld. Tegenover de verdedigers van de jaren zestig 
staat een kleinere groep die de jaren zestig ziet als een schrikbeeld voor de 
Nederlandse cultuur. Met hun kritische oordeel zijn zij in dit onderzoek 'de 
critici'. Zij ervaren dit decennium als een negatief te beoordelen breuk met de 
jaren vijftig. Veel van hen wijzen de ontwikkelingen in deze periode zelfs aan als 
een bron van hedendaagse problemen. Niettemin neemt een aantal critici het 
onbewust op voor bepaalde waarden die toen in zwang raakten. Zij hekelen de 
jaren zestig, maar spreken waardering uit voor sommige waarden van destijds 
zonder dat zij deze expliciet verbinden aan dit decennium. 
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8.2.1 De jaren zestig als voorbeeld 

 
'Vrijheid is niet populair meer. (…) Na de Tweede Wereldoorlog was er een 
enorme drang om vrij te zijn. De populariteit van het existentialisme valt 
voor een deel te verklaren uit het feit dat het een bevrijdingsfilosofie was 
(…). Onkerkelijk zijn was een teken van vrijheid. Het generatieconflict dat 
zich in de jaren zestig openbaarde, was eveneens een teken van vrijheid. 
Die vrijheid heeft zijn aantrekkelijkheid verloren om redenen waarover ik 
slechts kan gissen. Men wil zich houden aan  regels. (…) Je ziet het ook 
aan de roep om normen en waarden. Dat is in feite een roep om vrijheid 
te beperken'913

 
.  

Deze passage is afkomstig uit een column van Opheffer in De Groene Amster-
dammer. Hierin toont hij waardering voor het vroegere streven naar vrijheid. 
Aangezien dit ideaal volgens hem leidend was in de jaren zestig, kan gesteld 
worden dat hij deze periode beschouwt als een voorbeeld voor hoe de Neder-
landse cultuur zou moeten zijn. Zijn stemming over het heden is somber. In zijn 
ogen is het vrijheidsideaal voor velen niet aantrekkelijk meer. 
 Met zijn veronderstelling dat de jaren-zestig-waarden onder druk staan 
past Opheffer in het zogenoemde bedreigingsdiscours. De opiniemakers die 
volgens deze lijn redeneren en argumenteren, reken ik tot de groep 'ongerusten'. 
Zij gebruiken frames om het probleem te beschrijven dat de verworvenheden 
van de jaren zestig geen vanzelfsprekendheid meer zijn. De waarden en idealen 
die zij onder druk zien staan, zijn 'persoonlijke autonomie'914, 'de emancipatie' 

van homoseksuelen915, 'de bevrijding van de vrouw'916, de bevrijding van 'seksu-
ele repressie'917, 'tolerantie'918, 'de vrijheid van meningsuiting'919, 'de scheiding 
kerk en staat'920, en 'bestuurlijke vernieuwing'921

 De samenstelling van de groep ongerusten is zeer divers. Dat laat zien 
hoe breed gedeeld de steun is voor de jaren zestig. Politici van uiteenlopende 
stromingen, journalisten van verschillende tijdschriften en meerdere weten-
schappers spreken hun zorgen uit over het voortbestaan van de genoemde ver-
worvenheden. Het feit dat politici van concurrerende partijen van mening zijn 
dat het ideaal van individuele vrijheid onder druk staat, is illustratief voor de 
diversiteit. Zo worden zowel Ayaan Hirsi Ali (VVD)

. De ongerusten zijn de meest 
uitgesproken verdedigers van de idealen uit de jaren zestig. Voor hen is die 
periode een voorbeeld voor hoe het nu zou moeten zijn.  

922 als Femke Halsema (Groen-
Links)923

  

 gezien als politici die het opnemen voor de destijds bevochten vrijheid. 
Door de onderzochte jaren heen wordt de analyse van de ongerusten breed 
gedeeld (van 2004 tot en met 2009). Met name in de beschouwingen over 
individuele vrijheid, homo- en vrouwenemancipatie en seksuele vrijheid domi-
neren hun denkbeelden (zie hoofdstuk 4). In de beschouwingen over de multi-
culturele samenleving en het gezag vertolken zij daarentegen een minderheids-
standpunt (zie respectievelijk hoofdstuk 5 en 6).  
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 De ongerusten gebruiken verschillende frames om de invloeden te 
duiden die een bedreiging voor de verworvenheden van de jaren zestig beteken-
en. In algemene termen zijn dat een veranderende tijdgeest, politieke actoren en 
religieuze denkbeelden. Het kan ook een combinatie zijn van deze factoren. Vaak 
speelt de politiek volgens de opiniemakers een sleutelrol. Zo relateren zij de ver-
anderende, meer 'conservatieve' tijdgeest aan de opvattingen van politieke 
partijen als het CDA924, de VVD925 en de PvdA926. De religieuze politicus André 
Rouvoet (ChristenUnie) zou bijvoorbeeld 'christelijk zuinig' zijn in de verdediging 
van homo- en vrouwenemancipatie927

 In de beschouwingen over de bevrijdende en anti-autoritaire jaren 
zestig framen ongerusten met name de kabinetten-Balkenende als een 
bedreiging voor de verworvenheden van die tijd. De meeste ongerusten zijn van 
mening dat deze kabinetten expliciet bijdragen aan de teloorgang van de 
waarden en idealen van toen. De kritiek richt zich onder meer op de 
veronderstelde nadruk van premier Balkenende op het belang van gemeen-
schappen. Daarmee zou hij de individuele vrijheid onder druk zetten: 'Zo ver-
klaarde JPdeMP zich anno 2004 tegen de verworvenheden van 'de secularisering 
en de individualisering' van de jaren zestig en zeventig'

.  

928. De neiging tot 
overheidsingrijpen ervaren verschillende opiniemakers ook als een inperking van 
het vrijheidsideaal. Zo ziet Max van Weezel, redacteur van Vrij Nederland 'de 
nieuwe assertiviteit van de overheid' onder meer terug in het rook- en paddo-
verbod ('Dag hippies!')929. En Syp Wynia van Elsevier stelt dat 'aloude vrijheden 
niet meer maatgevend zijn', verwijzend naar de wens van de CDA-ministers Piet 
Hein Donner en Ernst Hirsch Ballin om het wetsartikel inzake Godslastering 
nieuw leven in te blazen930

 Tijdens het vierde kabinet-Balkenende kijken verschillende ongerusten 
met argwaan naar de twee nieuwe coalitiepartners: de ChristenUnie en de PvdA. 
Er worden uiteenlopende verworvenheden genoemd die door toedoen van de 
ChristenUnie op het spel zouden staan, waaronder de acceptatie van homo-
seksualiteit en vrouwenemancipatie

. 

931, maar ook 'abortus, euthanasie en de 
koopzondag' en 'zelfgekozen eenzaamheid en seks voor en na het huwelijk'932. 
De PvdA krijgt het verwijt de vrijheidsbeperkende agenda van Balkenende IV als 
coalitiepartner mede mogelijk te maken933. Daarnaast staan de sociaaldemo-
craten te boek als 'moralistisch'934. In dat verband wordt bijvoorbeeld D66-leider 
Alexander Pechtold geparafraseerd. Pechtold zou Jeroen Dijsselbloem's (PvdA) 
verzet tegen de vrije seksuele moraal beschouwen als 'een poging om vrijheids-
grenzen te vernauwen'935

 In de beschouwingen over de multiculturele samenleving zien de 
ongerusten de politiek eveneens als een boosdoener. Afhankelijk van het 
specifieke jaren-zestig-ideaal worden 'linkse' of 'rechtse' politici in verschillende 
frames weergegeven als bedreigend. Links krijgt met name het verwijt verwor-
ven vrijheidsrechten aan te tasten. Volgens de auteurs komt dit verwijt veelal uit 
rechtse hoek. Zo zouden Frits Bolkestein

.  

936, Pim Fortuyn937, Ayaan Hirsi Ali938, 
Rita Verdonk939 en Geert Wilders940 van mening zijn dat de waarden van de jaren 
zestig niet in goede handen zijn bij links Nederland. Deze politici en andere onge-
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rusten wijzen migranten aan als hoofdoorzaak van de dreiging dat belangrijke 
waarden teloorgaan. Volgens hen staan veel (islamitische) migranten afwijzend 
tegenover jaren-zestig-waarden, waaronder: persoonlijke autonomie, homo- en 
vrouwenemancipatie, seksuele vrijheid, uitingsvrijheid en secularisme. Het 
verwijt is dat links nalatig is geweest in de verdediging van deze verworven-
heden. Zo haalt een auteur Ayaan Hirsi Ali aan, die spreekt over 'naïevelingen die 
de ogen sluiten voor de gevaren van de islam'941. Een aantal ongerusten spreekt 
niet over links Nederland, maar over de kabinetten-Balkenende. Bewindslieden 
zouden geen of niet genoeg weerstand bieden tegen migranten die de verwor-
venheden afwijzen. Gerard van Westerloo (Vrij Nederland) neemt het premier 
Balkenende bijvoorbeeld kwalijk dat 'de vrijheid van godsdienst en de soeve-
reiniteit in eigen kring centraal staan, ook als die godsdienst niet veel op heeft 
met enkele zegeningen uit de jaren zestig zoals daar zijn individuele vrijheid en 
vrouwenemancipatie'942

 Andere opiniemakers wijzen Frits Bolkestein
. 

943, Pim Fortuyn944, Ayaan 
Hirsi Ali945, Rita Verdonk946 en Geert Wilders947 juist aan als veroorzakers van de 
bedreiging van de idealen en waarden uit de jaren zestig. De bezorgdheid zou 
worden geuit door links georiënteerden948. Het onder druk staande jaren-zestig-
ideaal is hier echter een andere dan de verworven vrijheidsrechten. Degenen die 
kritiek hebben op rechts maken zich vooral zorgen over 'de tolerantie' in de 
samenleving949. Zij hebben met name moeite met een 'verharde' opstelling 
richting migranten950. De publicatie Gedoemd tot kwetsbaarheid van de schrijver 
Geert Mak interpreteert een opiniemaker bijvoorbeeld als een pleidooi tegen 'de 
bekrompen rechtse verharding'951. In reactie op het gebrek aan tolerantie roe-
pen verschillende ongerusten op tot 'verdraagzaamheid'952 en het matigen van 
'de toon'953 richting andersdenkenden. Bijvoorbeeld justitieminister Piet Hein 
Donner pleit voor een gematigde toon. Gevraagd naar het optreden van minister 
Rita Verdonk antwoordt hij: 'Vraag me niet te oordelen over een collega-minister. 
Maar er is een toon in het politieke debat geslopen die me niet bevalt. Een toon 
van: Gij zult assimileren, Gij moet in het openbaar onze waarden overnemen'954. 
Minister Donner zegt zelf dat hij zijn 'progressieve opvattingen over tal van 
zaken' heeft te danken aan de jaren zestig955. Anderen zien hem echter als een 
bedreiging voor de idealen van toen. Zijn wens om het wetsartikel inzake 
Godslastering aan te scherpen, interpreteren zij immers als een beknotting van 
het vrije woord956

 
.  

8.2.2 De jaren zestig als voorbeeld, maar... 

 
'De directe gevolgen van vernieuwingen uit die tijd [de jaren zestig] zijn 
nog altijd overal merkbaar. Vrouwen zijn nooit meer teruggegaan naar 
het aanrecht, een jointje roken is geen probleem (…), autoriteiten zijn niet 
langer de mannen in driedelige pakken die ze in de jaren vijftig waren. De 
macht van de Kerk is gebroken, abortus en echtscheiding zijn geen taboe 
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meer. Er zijn ook verworvenheden die hun glans inmiddels weer hebben 
verloren. Basisdemocratie leek een mooi idee, maar liep uit op grenzeloos 
geouwehoer, de commune was maar voor heel weinig mensen een ideale 
woonvorm, en sommige vrijheidsstrijders die in studentenkamers werden 
aanbeden, bleken later zo tof niet. De vrijheid in de liefde bleek in veel 
gevallen een verhulde vorm van egoïsme'957

 
.  

Dit citaat illustreert één van de argumentaties die met grote regelmaat terug-
keren in de beschouwingen in de tijdschriften. In deze redenering worden de 
jaren zestig in vergelijking met de jaren vijftig positief gewaardeerd, maar 
tegelijkertijd wordt aangenomen dat verschillende verworvenheden anders 
hebben uitgepakt dan gehoopt. In het citaat is er waardering voor de emanci-
patie van vrouwen, drugsbeleid, secularisering, et cetera, maar de opinie-makers 
vinden ook dat idealen als zeggenschap ('basisdemocratie') en zelfbe-schikking 
('vrijheid in de liefde') na verloop van tijd zijn ontaard in 'grenzeloos geouwe-
hoer' en 'egoïsme'.  
 De opiniemakers die op deze wijze argumenteren zijn in de voorgaande 
hoofdstukken gerangschikt bij het 'ontaardingsdiscours'. In het door hen 
gebruikte frame zijn de goede bedoelingen van die tijd 'ontaard'958 of 'door-
geschoten'959 in zogenoemde 'uitwassen'960. Zij zijn 'de teleurgestelden', omdat 
zij positief zijn over de jaren zestig, maar kanttekeningen plaatsen bij latere ont-
wikkelingen. De teleurgestelden zijn positief over de jaren zestig, omdat dit 
decennium waardevolle veranderingen bracht ten opzichte van de periode 
daarvoor ('de spruitjestijd'961

 Ook de teleurgestelden vormen een veelzijdige groep. Deze diversiteit 
geeft aan dat de waardering voor wat er in de jaren zestig is gebeurd groot is. 
Ook nu spreken verscheidende journalisten, politici en wetenschappers hun 
zorgen uit over het lot van jaren-zestig-waarden. Dat blijkt onder meer uit het 
feit dat deze analyses ruimschoots zijn vertegenwoordigd in alle vier de tijd-
schriften (De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland, Elsevier en HP/De Tijd). 
Deze tijdschriften staan niet bekend om hun eensgezindheid

). Zij roemen de vernieuwing en de bevrijding, maar 
zijn teleurgesteld over de wijze waarop vervolgens invulling is gegeven aan de 
bijbehorende waarden en idealen. 

962. Ook nu 
vertolken (oud-)politici van linkse en rechtse origine dit standpunt, van Marcel 
van Dam963 (PvdA) tot Bas van der Vlies964

 De teleurgestelden framen meerdere ontwikkelingen als oorzaak van de 
doorgeschoten jaren-zestig-idealen. Links/progressieven (vaak expliciet de 
PvdA

 (SGP). De denkbeelden van de teleur-
gestelden zijn met name dominant in de beschouwingen over integratie, de 
nationale identiteit, moralisme, overheidsingrijpen en de democratie (hoofdstuk 
5 en 6). Hun opvattingen keren ook terug in de beschouwingen over de op bevrij-
ding gerichte idealen: individuele vrijheid, antiburgerlijkheid, homo- en vrouw-
enemancipatie en seksuele vrijheid (hoofdstuk 4). 

965) en de generatie van de jaren zestig krijgen vaak de verantwoordelijkheid 
daarvoor in de schoenen geschoven. Tussen hen bestaat geen strikt onderscheid, 
aangezien de 'babyboomers'966 in de beschouwingen ook wel het predicaat links 
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en/of progressief krijgen967. Van de de babyboomers wordt gezegd dat zij des-
tijds een stempel drukten op de samenleving (dankzij hen zou Nederland 'door 
elkaar zijn geschud'968), dat de jaren zestig 'linkse jaren'969 waren en dat de 
huidige PvdA haar 'fundament'970 te danken zou hebben aan de toenmalige 
vernieuwingsbeweging Nieuw Links. De dominante redenering van de teleurge-
stelden is samen te vatten met de stelling dat de vernieuwers van weleer hun 
idealen uit handen hebben laten vallen. De opiniemakers die de ontaarding van 
de idealen toeschrijven aan andere oorzaken, zoals aan de – 'neoliberale' – jaren 
tachtig, vormen hierop een uitzondering971

 De teleurgestelden noemen verschillende ontwikkelingen waarover zij 
ontevreden zijn. De jongeren van destijds krijgen bijvoorbeeld het verwijt dat zij 
inmiddels behoren tot de 'opportunistische elite' die zij ooit bekritiseerden

. 

972. 
Deze generatie wordt dus geframed als verdediger van een ontoegankelijk 
politiek systeem. Een aantal teleurgestelden vindt weer dat deze generatie 
nalatig is geweest in het erkennen en aanpakken van integratieproblemen973. Dit 
(linkse) 'cultuurrelativisme' zou ten koste zijn gegaan van de eigen idealen: 'Ten 
aanzien van moslims is de emancipatoire en progressieve agenda verbleekt die 
(…) de sociaal-democratische beweging kenmerkt', aldus Leon de Winter. 
Anderen vinden het vooral jammer dat het vrijheidsstreven zich zou hebben 
vertaald in egoïsme ('dikke ikken'974) en hedonisme ('ieder weekend een andere 
stedentrip'975). Ook zouden de anti-autoritaire jaren zestig een ondermijning 
hebben betekend van het gezag, met 'hufterig gedrag'976, 'criminaliteit'977 en een 
'te kleine kloof'978 tussen burger en politiek als gevolg. De lijst met veronder-
stelde doorgeschoten ontwikkelingen kan worden aangevuld met 'minachting' 
ten opzichte van welbewuste huisvrouwen979 (een uitwas van antiburgerlijkheid), 
'de pornografisering' van de samenleving'980 (een uitwas van seksuele vrijheid) 
en 'het niet willen accepteren dat mannen en vrouwen van nature verschillen'981

 Ondanks deze uitwassen zijn de jaren zestig voor de teleurgestelden 
geen schrikbeeld. De kritische beschouwingen zijn immers in meer of mindere 
mate positief over waarden en idealen uit dit decennium. Dat zij de ideeën van 
toen niet (helemaal) uit het oog zijn verloren, wordt onder meer duidelijk in een 
betoog van Gerry van der List (Elsevier). Daarin legt hij een verband tussen de 
anti-autoritaire jaren zestig en de toenemende onveiligheid. Hoewel Van der List 
het 'overgewaardeerde' recht op privacy hekelt, 'wil [dat] nog niet zeggen dat 
het waardeloos is'

 
(een uitwas van het emancipatie-ideaal).   

982. En ook in het verweer tegen antiburgerlijkheid worden 
andere jaren-zestig-idealen niet uit het oog verloren: keuzevrijheid en auto-
nomie ('redenen om te trouwen zijn hyperindividueel, net als de redenen om het 
niet te doen'983

  

). Dus ondanks de kanttekeningen kan gesteld worden dat de 
jaren zestig voor hen een voorbeeld blijven als het gaat om belangrijke waarden 
en idealen als privacy, keuzevrijheid en autonomie.  
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 Daarnaast zijn verschillende betogen op te vatten als een verlangen om 
de uitwassen te bestrijden, om recht te doen aan wat de jaren zestig ooit beoog-
den. Om de idealen een stap dichterbij te brengen doen deze opiniemakers een 
beroep op middelen die ogenschijnlijk indruisen tegen principes als persoonlijke 
autonomie en individuele vrijheid. De filosoof Tsjalling Swierstra pleit bijvoor-
beeld voor meer 'bevoogding'. Volgens hem kan dat namelijk bijdragen aan de 
mate van succes van mensen 'bij wie het allemaal niet komt aanwaaien'984. 
PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem, die spreekt in termen van een 
doorgeschoten seksuele moraal, redeneert op een vergelijkbare wijze. Volgens 
hem was de seksuele vrijheid 'er juist op (…) gericht dat iedereen zijn eigen 
keuzes kon maken (…) maar onder invloed van de commercie is dat afgekalfd'985

   

. 
Swierstra en Dijsselbloem pleiten voor meer moralisme, omdat dit volgens hen 
ten goede komt aan jaren-zestig-idealen als zelfontplooiing ('succesvol worden') 
en werke-lijke seksuele vrijheid ('eigen keuzes maken').  

8.2.3 De jaren zestig als schrikbeeld (tenzij...) 

 
'Beschaving houdt in dat je onderscheid gaat maken tussen grof en 
verfijnd, tussen dom en intelligent, tussen kwaliteit en tinnef. Tot mei '68 
was de westerse wereld nog enigszins in handen van mensen die dit idee 
van beschaving hadden, of die nog niet de macht hadden het tegendeel 
op te dringen. Het ging bergafwaarts, maar geleidelijk. In mei '68 kwam 
alles in een stroomversnelling. En deze allesverwoestende bandjir ver-
woest nog steeds, voor zover er nog iets te verwoesten valt'986

 
.  

Deze passage is afkomstig uit een artikel van de publicist Boudewijn van Houten 
in HP/De Tijd. Zijn oordeel over de jaren zestig is uitgesproken kritisch. De jaren 
zestig luidden volgens hem een betreurenswaardige omwenteling in. Door in 
termen van een verwoestende invloed te spreken, past Van Houten in het 
zogenoemde 'destructiviteitsdiscours'. Opiniemakers die dit discours verwoorden 
beschouwen de veranderingen van meer dan veertig jaar geleden als een 
verslechtering ten opzicht van hoe het was, als een schrikbeeld dus. De stelling is 
dat de huidige samenleving daar nog altijd hinder van ondervindt. Met hun 
kritische boodschap over de jaren zestig en hun erfenis worden deze opinie-
makers in dit onderzoek 'de critici' genoemd. Maar zoals uiteindelijk zal blijken, 
zijn de opvattingen van een aantal critici te interpreteren als een zekere steun 
voor bepaalde waarden van die tijd ('Een schrikbeeld, tenzij').  
 Het geluid van de critici wordt vertolkt door wetenschappers, door 
journalisten en door (oud-)politici. De kritische denkbeelden over de jaren zestig 
zijn in de gehele onderzochte periode te vinden, maar ten opzichte van de 
ongerusten en de teleurgestelden zijn de critici minder vertegenwoordigd in de 
tijdschriften. Samen met de teleurgestelden drukken zij een relatief grote 
stempel op de beschouwingen over integratie en de nationale identiteit (hoofd-
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stuk 5). Zij spreken zich daarnaast kritisch uit over het streven naar individuele 
vrijheid (eveneens hoofdstuk 4), ontvoogding, zelfbeschikking en verdergaande 
democratisering (hoofdstuk 6). In de beschouwingen over homo- en vrouwen-
emancipatie, seksuele vrijheid en antiburgerlijkheid zijn hun opvattingen nauwel-
ijks vertegenwoordigd (hoofdstuk 4). 
 In de betogen moeten linksgeoriënteerden987 en/of progressieven988 en 
de toenmalige generatie jongeren989 het vaak ontgelden. Daarnaast richt de 
kritiek zich op de (politieke) elite ('spraakmakende kringen'990). Doordat de critici 
de toenmalige generatie associëren met een links/progressieve mentaliteit en 
een elitepositie, betreft het dikwijls een combinatie van beiden. De typeringen 
zijn onder meer 'de linkse kerk'991, een 'nieuwe progressieve elite met een bijna 
orgastisch zelfvertrouwen'992 en 'oproerkraaiers' die 'met hardnekkigheid aan 
het pluche [kleven]'993

 Er zijn grofweg drie verhaallijnen te ontdekken in de wijze waarop de 
problemen worden geschetst. Daarin framen critici telkens een ander probleem 
met een andere oorzaak. Ten eerste hekelen verschillende critici de vermeende 
focus die op het individu kwam te liggen. Volgens hen ging het 'egoïstisch 
individualisme'

. De teleurgestelden en de critici spreken over dezelfde 
problemen waar de jaren zestig de oorzaak van zouden zijn. Het verschil is dat de 
critici deze periode aanwijzen als het begin van de negatieve ontwikkelingen en 
dat de teleurgestelden in beginsel positief zijn over dit decennium maar de 
verdere ontwikkeling van de waarden van die tijd bekritiseren.  

994 ten koste van de gemeenschapszin. Ad Verbrugge stelt 
bijvoorbeeld dat: 'het collectief werd gedreven door een bevrijdingsgedachte die 
een ontkenning van de traditie betekende maar niet in staat was nieuwe groeps-
verbanden te creëren'995. Anderen duiden de veranderingen als een ontkenning 
van principes als 'vaderlandsliefde'996, 'normen en waarden'997 en 'bevoog-
ding'998. Ten tweede is er een groep die negatief is over de teloorgang van het 
gezag. De autoriteiten trokken zich volgens hen terug uit het privé-, het publieke 
en het politieke domein. Een gebrek aan controle en gezag zou de deuren 
hebben geopend voor probleemgedrag. In de ogen van Gerry van der List (Else-
vier) bijvoorbeeld bleek 'de vrijheid (…) te kunnen worden misbruikt, terwijl de 
mogelijkheden om dit misbruik te bestrijden, sterk waren afgenomen'999 Ten 
derde zijn er critici die moeite hebben met de intrede van een vermeend 'cul-
tuurrelativisme'. Daaronder verstaan zij het 'onterechte' uitgangspunt dat 'alle 
culturen van nature gelijkwaardig zijn'1000. Uit de betogen blijkt dat veel critici 
vooral moeite hebben met de islamitische cultuur of met strikte interpretaties 
van het geloof1001. Bepaalde opvattingen van (islamitische) migranten botsen 
volgens hen met de Nederlandse cultuur. Zo ziet Ad Verbrugge in 'de radicale 
islam een (…) voorbeeld van cultuurverlies en vervreemding'1002

 Een aantal critici dat zich in negatieve bewoordingen uitlaat over de 
jaren zestig, neemt het niettemin op voor bepaalde waarden en idealen van 
toen. Die waarden associëren zij zelf niet expliciet met dit decennium. Deze 
verborgen pleidooien voor de jaren zestig zijn met name terug te vinden in de 
beschouwingen over integratie en de nationale identiteit (hoofdstuk 5). Zij zijn 
kritisch op de ontwikkelingen in dit decennium en verfoeien het veronderstelde 

.  
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cultuurrelativisme. Die kritiek komt echter voort uit bezorgdheid over principes 
die anderen associëren met de jaren zestig, zoals seksegelijkheid ('het hoofd-
doekje maakt de vrouw tot horige'1003) en secularisme ('niet-gelovigen' worden 
door groepen migranten 'geminacht'1004). Dat geldt ook voor Gerry van der List. 
Hij maakt zich zorgen over een vermeende inperking van het streven naar 
individuele vrijheid en homo- en vrouwenemancipatie: 'Je zou de islamitische 
gemeenschap bijvoorbeeld een forse dosis individualisering toewensen, zodat in 
het bijzonder achtergestelde groepen, zoals vrouwen en homoseksuelen, zich 
daar beter kunnen ontwikkelen'1005. Ook in enkele kritische beschouwingen over 
de bevrijdende en anti-autoritaire jaren zestig spreekt een aantal critici impli-
ciete waardering uit voor deze periode (hoofdstuk 4 en 6). Verschillende opinie-
makers zien in 'meer eigen verantwoordelijkheid' een oplossing voor probleem-
gedrag1006. Dergelijke pleidooien zijn te interpreteren als een groot vertrouwen 
in de kracht van individuen. Dat uitgangspunt sluit aan bij het emancipatie-
ideaal. Eenzelfde redenering is van toepassing op de critici die negatieve 
kwalificaties gebruiken voor de 'protestgeneratie'1007

  

 die sindsdien de macht in 
handen zou hebben. De kritiek impliceert een verlangen naar politieke vernieuw-
ing, zoals de uitdagers meer dan veertig jaar geleden ook voor ogen hadden. 
Deze critici zeggen dus 'nee' tegen de jaren zestig, maar tegelijkertijd nemen zij 
het op voor de waarden en idealen van destijds.  

8.2.4 Gezonken cultuurgoed 

 
De waarden en idealen uit de jaren zestig worden breed gedeeld. De ongerusten 
en de teleurgestelden spreken immers waardering uit voor deze periode. Het 
door hen geframede probleem is juist dat de waarden en idealen van destijds 
zijn ontaard of onder druk zijn komen te staan. Enkele critici die zich negatief 
uitlaten over dit decennium, nemen het zelfs op voor bepaalde waarden van 
toen. Een minderheid van de critici ziet de jaren zestig zondermeer als oorzaak 
van hedendaagse problemen. 
 De consensus gaat vooral op voor idealen als de acceptatie van homo-
seksualiteit, vrouwenemancipatie, seksuele vrijheid, persoonlijke autonomie, ui-
tingsvrijheid, geloofsvrijheid en politieke vernieuwing. Deze lijken te zijn gaan be-
horen tot het DNA van de Nederlandse cultuur. Deze waarden en idealen uit dit 
decennium zijn niet (meer) van een select gezelschap, maar behoren iedereen 
toe: de jaren zestig als gezonken cultuurgoed. De relatieve eensgezindheid die 
sinds de jaren zestig is ontstaan, vertaalt Jan Willem Duyvendak in het bestaan 
van een 'moreel progressieve meerderheid'1008. De eensgezindheid is relatief, 
omdat er ook waarden zijn waarvoor minder enthousiasme of waarover meer 
verdeeldheid bestaat. Het streven naar individuele vrijheid associeert een aantal 
opiniemakers met egoïsme en hedonisme. Daarnaast is de waardering voor 
waarden als culturele openheid (tolerantie), ontvoogding en anti-gezag ambiva-
lent.  
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 In de beschouwingen is een tweede vorm van relatieve consensus te 
ontdekken: het oordeel over het heden is weinig rooskleurig. In de onderzochte 
artikelen stippen de opiniemakers tal van problemen aan waar de samenleving 
last van zou hebben. Zo spreken zij onder meer over toenemende hufterigheid, 
criminaliteit en integratieproblemen, over gebrek aan gemeenschapszin en aan 
nationale identiteit en over tekortschietende gezagsdragers. Vanwege onvrede 
over het heden grijpen opiniemakers terug op het verleden. De sombere 
stemming van de 'moreel progressieve meerderheid' wordt hier immers 
grotendeels gevoed door de gedachte dat jaren-zestig-waarden in het geding 
zijn. Voor hen zijn de idealen van destijds leidend voor hoe het zou moeten zijn. 
Zij beschouwen dat decennium dus als een voorbeeld voor de Nederlandse 
cultuur. Daarin klinkt een nostalgisch verlangen door naar de jaren zestig. 
 De 'sociologie van de nostalgie' baseert zich op de gedachte dat een 
negatieve evaluatie over het heden hand in hand kan gaan met een nostalgisch 
verlangen naar vroegere tijden. In het boek The future of nostalgia maakt 
Svetlana Boym onderscheid tussen restauratieve en reflectieve nostalgie1009

 

. Bij 
reflectieve nostalgie bestaat er een wens om in het heden een eigentijdse 
invulling te geven aan hoe het was in vroegere tijden. Restauratieve nostalgie is 
een verlangen naar hoe het precies vroeger was. De houding van de teleur-
gestelden is reflectief nostalgisch te noemen. Zij willen slechts de uitwassen 
bestrijden, zodat in het heden meer recht wordt gedaan aan wat met de 
vernieuwing in de jaren zestig ooit beoogd werd. Het meer restauratieve verlan-
gen van de ongerusten uit zich in een verlangen om de idealen uit de jaren zestig 
overeind te houden. Zelfs de critici die zich op het eerste gezicht afzetten tegen 
deze periode, houden tegelijkertijd vast aan verschillende waarden van toen. 
Alleen een minderheid van critici beschouwt de jaren zestig evident als een kan-
telpunt in negatieve richting. In tegenstelling tot de moreel progressieve meer-
derheid bestaat er bij deze kritische minderheid een restauratief verlangen naar 
de periode van vóór de jaren zestig.  

8.3 Een steeds terugverende boksbal 

 
Dit onderzoek laat zien dat er een meerderheid van opiniemakers bestaat die de 
jaren zestig omarmt. Immers, ongerusten, teleurgestelden en zelfs enkele critici 
spreken in positieve bewoordingen over de waarden en idealen van destijds. De 
opiniemakers zijn zich echter niet bewust van het bestaan van deze progressieve 
meerderheid. De negatieve beeldvorming over dit decennium kleurt het collec-
tieve geheugen. Sommigen zijn in de veronderstelling dat dit decennium haar 
glans heeft verloren. Anderen zijn kritisch over deze periode. Niet alleen de criti-
ci zijn negatief, ook verschillende pleitbezorgers van de waarden en idealen van 
destijds plaatsen kanttekeningen bij wat er toen gebeurde. Op de eerste plaats 
liggen de jaren zestig in algemene zin onder vuur. Daarnaast is er in het bijzonder 
kritiek op de generatie die destijds jong was. Ten slotte moeten de jaren zestig 
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het ontgelden vanwege het idee dat dit decennium een linkse periode was.  

8.3.1 De jaren zestig onder vuur 

 
De critici betogen op verschillende manieren dat dit decennium impopulair is. 
Ten eerste presenteren zij de afrekening met de jaren zestig als een feitelijke 
ontwikkeling, terwijl dit onderzoek het tegendeel laat zien. In de volgende 
passage schrijft Evert van Schoonhoven (Elsevier) bijvoorbeeld stellig: 'De huidige 
periode ontwikkelt zich steeds meer als een spiegelbeeld van die jaren [zestig en 
zeventig]. Ook in het eerste decennium van de 21ste eeuw sneuvelen de taboes, 
maar dan in tegengestelde richting'1010. Daarnaast schrijven de critici over tal van 
veranderingen die voor hen bewijzen dat de jaren zestig impopulair zijn 
geworden. Pleidooien voor handhavend gezag bijvoorbeeld, interpreteren som-
migen als het einde van het anti-autoritaire ideaal1011. Anderen beschouwen de 
toenemende aandacht voor de vaderlandse geschiedenis als het einde van het 
cultuurrelativisme van de jaren zestig: 'Inmiddels wordt afgerekend met de 
erfenis van de jaren zestig en zeventig en is 'vaderlands' geen vies woord 
meer'1012. Ten slotte zijn de critici ervan overtuigd dat de noodzaak van het einde 
van de jaren zestig leeft in de samenleving. CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel 
wekt deze suggestie. Hij zegt dat 'mensen' – iedereen dus – het gedoogbeleid 
niet meer willen1013. De critici presenteren het doorgaans als logisch of onvermij-
delijk dat er een reactie plaatsvindt op de jaren zestig. Rob Hartmans (De Groene 
Amsterdammer) stelt bijvoorbeeld dat veel politici steeds meer 'beseffen' dat het 
vrijheidsstreven niet voldoende is1014

 De verdedigers van de jaren zestig bevestigen deels het oordeel van de 
critici. Op de eerste plaats scharen sommigen zich achter het beeld dat afscheid 
is genomen van de jaren zestig en de bijbehorende waarden. Zo stelt Arendo 
Joustra (Elsevier) dat de emancipatie van homoseksuelen 'weer terug bij af' 
is

.  

1015. Een ander neemt aan dat de generatie van de jaren zestig verantwoordelijk 
is 'voor het aanhalen van de teugels'1016. Daarnaast gaat een aantal verdedigers 
mee in de veronderstelling van de critici dat het afscheid van die periode ook 
breed wordt gesteund. Door bijvoorbeeld te stellen dat 'het eens zo tolerante 
Nederland zich te hard opstelt [richting migranten]'1017, wekt Max van Weezel de 
suggestie dat de meerderheid in Nederland weinig meer opheeft met het ideaal 
van culturele openheid. Ten slotte draagt de toon bij aan de negatieve beeldvor-
ming over de jaren zestig. Wanneer een teleurgestelde in hyperbolen spreekt 
over kwalijke ontwikkelingen na dit decennium, dan botst dat met het feit dat hij 
de waarden en idealen van destijds onderschrijft. Zo stelt een opiniemaker dat 
de tijdgeest wordt beheerst door 'een krankzinnig en monsterlijk idee van 
onkwetsbaarheid'1018. Een ander vindt dat de seksuele vrijheid is ontaard in 'to-
tale grenzeloosheid en platheid'1019

  

. Met het negatieve oordeel over het heden 
sluiten zij zich onbewust aan bij de probleemanalyses van de critici. 
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 Het lijkt er op dat de critici de toon weten te zetten. Hun overtuigin-
gskracht beperkt de ruimte voor tegengestelde denkbeelden over dit decennium 
en zijn erfenis. Wanneer een ontwikkeling maar vaak genoeg wordt geduid als 
een tegenreactie op de jaren zestig, dan zal dat ook zo gezien gaan worden. 
Wanneer toehoorders het geschetste beeld als 'feitelijk juist' aanvaarden, dan zal 
het tegendeel minder waarschijnlijk worden gevonden. Wie vervolgens tegen 
een geaccepteerd beeld ingaat wordt al snel gezien als wereldvreemd of onwe-
tend. Deze mechanismen kunnen verklaren waarom de voorstanders van de 
waarden en idealen uit de jaren zestig de veronderstellingen van de critici 
bevestigen. 
 Het beeld van een in ongenade geraakte periode is daarnaast toe te 
schrijven aan de kritiek die de verdedigers hebben op zichzelf of op elkaar. De 
critici doen beduidend minder aan zelfkritiek. Hoewel er niks mis is met reflectie 
op het eigen handelen kan het de overeenstemming over het belang van de 
jaren-zestig-idealen overschaduwen. De interne verdeeldheid versterkt immers 
het beeld dat de jaren zestig negatief beoordeeld moeten worden. Meestal 
verwijt de ene voorstander de ander bepaalde idealen te verloochenen. Een 
voorbeeld zijn de feministen die vinden dat andere vrouwen die opkomen voor 
de positie van de vrouw zich op een verkeerde manier inzetten voor dit ideaal. 
Wie welbewust kiest voor een huiselijk bestaan heeft het idee te worden 
bekritiseerd door 'Dolle Mina's'1020 en wie de seksuele bevrijding met verve 
uitdraagt wordt neergezet als een 'stoute lingeriehoer'1021. Een ander voorbeeld 
zijn de verwijten richting een belangrijke politieke speler van die tijd: de PvdA. 
De veronderstelde waardering voor meer moralisme binnen de sociaal-
democratie ('Dijsselbloemmoralisme') zouden D66 en GroenLinks bijvoorbeeld 
zien als 'een verraad aan de idealen van persoonlijke autonomie, zelfbeschikking 
en keuzevrijheid, waarvoor de PvdA ooit zij aan zij met hen streed'1022

 Zowel voor- als tegenstanders van de jaren zestig hebben kritiek op deze 
periode. Maar desondanks, ondanks de negatieve beeldvorming, blijven de 
opiniemakers op individueel niveau steun uitspreken voor de waarden en 
idealen van destijds. De jaren zestig lijken op een boksbal waar tegenaan 
geslagen wordt, maar omdat die periode zo relevant wordt gevonden, veert die 
net als een boksbal ook steeds weer terug. De critici gaan er ten onrechte vanuit 
dat zij met hun negatieve oordeel over dit decennium een meerderheid vormen. 
De ongerusten, teleurgestelden en die critici die de waarden van destijds 
waarderen, geloven weer ten onrechte dat zij in de minderheid zijn. Een posi-
tiever beeld over de waarden en idealen van de jaren zestig zou daarom meer 
recht doen aan hoe die tijd in werkelijkheid beoordeeld wordt. De manier van 
framing van de diverse opiniemakers kleurt blijkbaar het collectieve geheugen. 

.  
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8.3.2 De generatie van '68 onder vuur 

 
De negatieve beeldvorming heeft in het bijzonder betrekking op de generatie die 
jong was in de jaren zestig. De critici geven hen de schuld van allerhande 
problemen, van alcoholmisbruik1023 en slechte journalistiek1024 tot integratie-
problemen1025. Het oordeel over deze generatie is bij verschillende opiniemakers 
die positief zijn over de jaren zestig ambivalent. Aan de ene kant prijzen zij de 
'generatie van '68'1026 om de idealen die zij toen op de agenda zette, aan de 
andere kant vinden zij dat zij haar oude idealen heeft verkwanseld. De gedachte 
is dat de deze generatie op een verkeerde manier invulling is gaan geven aan de 
waarden en idealen waar zij destijds naar streefde. Enkele opiniemakers nemen 
bijvoorbeeld aan dat de jongeren van toen de toegenomen individuele vrijheid 
slechts is gaan aanwenden voor persoonlijk gewin en hedonistisch vermaak ('plat 
consumentisme'1027). Anderen stellen weer dat er weinig over is van het streven 
naar zeggenschap. Zij vinden dat die protestgeneratie hetzelfde is geworden als 
de elite waartegen zij vroeger in opstand kwam ('Opmerkelijk dat hemelbe-
stormers (…) zo goed terechtkomen'1028). De verwijten worden vaak geladen met 
negatieve typeringen. De zogenoemde babyboomers zouden bijvoorbeeld 
'zelfvoldaan'1029 zijn en 'hoog-moreel'1030. Of ze worden neergezet als 'oproer-
kraaiers'1031 en geassocieerd met 'geitenwollensokken'1032

 Door specifieke eigenschappen aan een bepaalde generatie te 
verbinden, wekken de opiniemakers (on)bedoeld de suggestie dat deze generatie 
anders is dan andere generaties. Het is de vraag of de generatie van '68 in hou-
ding en mentaliteit zo onderscheidend is. In de beschouwingen zijn daar geen 
aanwijzingen voor te vinden. Zo zijn er bij de babyboomers al verschillen 
waarneembaar in waardenoriëntaties. Een deel vindt immers aansluiting bij de 
progressieve meerderheid (ongerusten, teleurgestelden en critici die deels de 
waarden van destijds delen) en een ander deel vindt aansluiting bij een 
minderheid van critici. Binnen andere generaties zijn eveneens voor- en tegen-
standers van de waarden en idealen van destijds te vinden. Daaruit is op te 
maken dat er geen evidente verschillen bestaan in opvattingen tussen 
generaties. Niettemin dragen de opiniemakers bewust of onbewust bij aan een 
weinig florissant beeld van de generatie van '68. Ook enkele generatiegenoten 
keuren een bepaalde houding of mentaliteit af. Een treffend voorbeeld is Pim 
Fortuyn. In zijn boek De verweesde samenleving stelt hij dat het anti-autoritaire 
ideaal de erfzonde is van de babyboomgeneratie, 'mijn generatie dus!'

. 

1033

 

. De 
metafoor van een boksbal die de nodige klappen krijgt te verduren, maar steeds 
weer terugveert, lijkt op de generatie van '68 van toepassing. 
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8.3.3 Links onder vuur  

 
De negatieve beeldvorming over de jaren zestig wordt ook gevoed door het idee 
dat dit decennium een linkse periode was. De opiniemakers geven de term 'links' 
dikwijls lading door daar een negatief etiket op te plakken. Zo associëren ver-
schillende voor- en tegenstanders van de waarden van destijds 'links' met 
'vrijheid-blijheid-denken'1034, met 'cultuurrelativisme' of met een ondermijning 
van het gezag ('anti-autoritair'). Naast een verkeerde mentaliteit richt de kritiek 
zich op een verkeerde houding. Links zou bijvoorbeeld 'naïef'1035 zijn, 'te soft'1036 
richting afwijkend gedrag of 'malle'1037

 De opiniemakers die een linkse voorkeur uitdragen zijn veelal kritisch op 
zichzelf of op andere linkse politici of partijen. Binnen rechts wordt nauwelijks 
zelfkritiek geuit, een enkele uitzondering daargelaten. Een aantal linksge-
oriënteerde opiniemakers streeft naar emancipatie, maar levert bijvoorbeeld 
kritiek op een doorgeschoten anti-moralistische houding van links. Door die 
houding zouden kwetsbare mensen niet in staat worden gesteld zich te bevrijden 
uit een moeilijke positie. Ook komt het voor dat linkse politici kritisch zijn op de 
eigen opstelling in de jaren tachtig. In dat verband neemt oud-politicus Marcel 
van Dam het zijn (voormalige) partij kwalijk dat de 'sociaal-democratische con-
sensus waarbij we met z'n allen verantwoordelijk zijn voor iedereen, werd 
omgebogen naar: iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf'

 ideeën uitdragen.  

1038

 'Links' blijkt eveneens een boksbal te zijn waar opiniemakers graag 
tegenaan slaan. De aanklacht tegen links Nederland over de verkwanseling van 
jaren-zestig-waarden draagt niet bij aan het feit dat deze periode positief wordt 
gewaardeerd. De verwijten richting links vormen een tegenstelling met de 
bevinding dat een meerderheid het opneemt voor de waarden die in de 'linkse 
jaren' in zwang raakten. De negatieve beeldvorming over links geeft dus een 
incompleet beeld, omdat volgens de opiniemakers het wel links was dat in de 
jaren zestig opkwam voor inmiddels gedeelde waarden en idealen.  

. 

 

8.4 Narcisme van het kleine verschil 

 
Het is opmerkelijk dat de waarden en de idealen van de jaren zestig worden 
geprezen, maar dat dit decennium, de generatie van '68 en links onder vuur 
liggen. Deze paradoxale situatie is grotendeels toe te schrijven aan de opstelling 
van de progressieve meerderheid (ongerusten, teleurgestelden en critici die de 
jaren zestig gedeeltelijk waarderen). Door uit te halen naar de toenmalige 
jongerengeneratie en links Nederland leveren de opiniemakers kritiek op zichzelf 
en op elkaar. Een interessante vraag is waarom gelijkgestemden dat doen. Een 
hypothese is dat gemeenschappelijkheid de behoefte voedt om te polariseren. 
Bij consensus kan het leveren van kritiek immers een manier zijn om zich van een 
ander te onderscheiden. Zo worden tegenstellingen in het leven geroepen die 
inhoudelijk gezien wellicht niet zo groot zijn. Het doet denken aan het door 
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Freud gemunte 'narcisme van het kleine verschil'1039. Deze frase komt voort uit 
de gedachte dat subtiele verschillen worden uitvergroot uit een wens om 
onderscheidend te zijn1040. Het is te vergelijken met tweelingen: de één is vooral 
alert op wat anders is bij de ander, aldus Peter Baldwin in een vergelijkende 
studie over Europa en de Verenigde Staten1041

 De gecreëerde tegenstelling tussen generaties zou kunnen voortkomen 
uit 'narcisme van het kleine verschil'. Binnen de progressieve meerderheid – 
waarin jong en oud zijn vertegenwoordigd – bestaat immers consensus over het 
belang van de jaren-zestig-waarden, maar door in het bijzonder kritisch te zijn 
over de babyboomgeneratie zet een aantal opiniemakers een beeld neer van een 
generatie die afwijkt van andere generaties. Het maken van onderscheid kan ook 
ten goede komen aan de eigen profilering. Iemand geeft immers bewust of 
onbewust betekenis aan zichzelf door te spreken over een ander. Wie kritisch is 
over de babyboomgeneratie, geeft daarmee indirect aan waar hij zelf voor staat. 
Wanneer Fortuyn het anti-autoritaire ideaal van zijn generatiegenoten bijvoor-
beeld hekelt, zegt hij impliciet dat gezag voor hem belangrijk is. 

. 

 Inhoudelijk gezien bestaat er ook geen eenduidig onderscheid (meer) 
tussen links en rechts, terwijl opiniemakers deze begrippen blijven gebruiken. De 
waarden van de jaren zestig worden immers omarmd door links én rechts geori-
ënteerde opiniemakers. Dat duidt op een zekere mate van depolarisering. Ver-
schillende opiniemakers bevestigen de gedachte dat de politieke scheidslijn tus-
sen links en rechts niet meer duidelijk is. Zo zou links rechts/conservatieve waar-
den zijn gaan uitdragen, zoals gemeenschapszin1042 en moralisme1043. Rechts zou 
juist op de bres springen voor linkse idealen, zoals seksegelijkheid1044 en demo-
cratisering1045

 Het is denkbaar dat eensgezinde opiniemakers zich genoodzaakt voelen 
zich van elkaar te onderscheiden. Het uiten van scherpe kritiek op een ander kan 
de overeenstemming naar de achtergrond duwen. Het is dus mogelijk dat inhou-
delijke depolitisering leidt tot polarisatie in toon en stijl. Dat blijkt bijvoor-beeld 
uit de scherpe toon waarmee veel opiniemakers spreken over de generatie van 
'68 en links en rechts Nederland. Thijs van Dooremalen spreekt van een 'spiegel-
beeld met het verleden'. Hij stelt dat de inhoudelijke polarisatie en een op con-
sensus gerichte stijl tijdens de verzuiling op den duur is getransformeerd in in-
houdelijke consensus en een gepolariseerde stijl

. De één vindt dus dat links is gaan lijken op rechts en de ander 
vindt dat rechts is gaan lijken op links. Dat de ideeën over ideologische overlope-
rij niet consistent zijn, is een extra onderstreping van de stelling dat de links-
rechts-tegenstelling is vervaagd. Maar door de termen 'links' en 'rechts' te blijven 
gebruiken, houden opiniemakers vast aan deze politieke scheidslijn. Dat doen zij 
meestal ter profilering van zichzelf of – vaker – ter kwalificering van een ander. 
De gecreëerde tegenstelling tussen links en rechts verhult dat er een grote mate 
van consensus bestaat over het belang van de jaren-zestig-idealen. 

1046. Daarvan uitgaande is er in 
zekere zin sprake van een opleving van de gepolariseerde jaren zestig en zeven-
tig. In die tijd onderscheidden verschillende politici zich met een losse en uitda-
gende stijl van de gevestigde orde1047. Politieke vernieuwers, zoals André van der 
Louw (de berendans) en Hans van Mierlo (resp. Nieuw Links en D66), droegen 
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'een oppositionele houding' uit1048. Dat gold ook voor enkele politici van geves-
tigde partijen, zoals Joop den Uyl (PvdA) en Hans Wiegel (VVD). In die jaren leek 
polarisatie zelfs een doel op zich: de PvdA ging over tot een 'polari-satiestrategie' 
om zo te komen tot 'meer duidelijkheid in de politiek'1049

  
.  

8.5 Van non-conformisme naar conformisme  

 
De waarden en idealen van de jaren zestig zijn tot het DNA van de Nederlandse 
cultuur gaan behoren. Er bestaat immers relatieve eensgezindheid over het be-
lang van de acceptatie van homoseksualiteit, vrouwenemancipatie, seksuele vrij-
heid, persoonlijke autonomie, uitingsvrijheid, geloofsvrijheid en politieke ver-
nieuwing. Voor een progressieve meerderheid zijn deze idealen gemeengoed ge-
worden. De progressieve meerderheid is niet gemakkelijk in een hokje te plaat-
sen. De erfenis van de 'linkse jaren zestig' is tegenwoordig in handen van links én 
rechts Nederland. In de woorden van Dick Houtman behoort het erfgoed van 'de 
tegencultuur' niet meer tot 'de maatschappelijke rafelrand'; zij is 'de culturele 
hoofdstroom' geworden1050

 

. Maar naast continuïteit sinds de jaren zestig, zijn 
ook veranderingen waarneembaar in de cultuur van toen en nu. Een non-con-
formistisch ideaal heeft plaats gemaakt voor conformisme. 

8.5.1 Van non-conformisme naar conformisme 

 
Het etiket tegencultuur is van toepassing op de vernieuwers van de jaren zestig, 
omdat zij zich lieten leiden door het ideaal van non-conformisme. De vernieuw-
ers zetten zich af tegen benepen uniformiteit en een massacultuur waarin 'de af-
metingen van de auto van de buurman' toonaangevend waren, aldus Houtman. 
Ook bekritiseerden zij het aanpassingsgedrag ten opzichte van autoriteiten en 
collectiviteiten. In plaats daarvan werd het individu de maat der dingen. Bij het 
individualistische streven naar non-conformisme passen de toen bevochten ide-
alen. Het streven naar homo- en vrouwenemancipatie is bijvoorbeeld te inter-
preteren als een strijd voor de rechten van individuen die tot een minderheid be-
horen. Ook draaide het om meer ruimte voor andersdenkenden, wat ten goede 
kwam aan geloofs- en uitingsvrijheid. Daarnaast was het ideaal van politieke ver-
nieuwing bedoeld om een stem te geven aan hen die niet behoren tot de geves-
tigde orde. Kortom, de tegencultuur kwam op voor de afwijkende minderheid.  
 Dat de tegencultuur de culturele hoofdstroom is geworden, suggereert 
dat non-conformisme ook belangrijk is geworden. Dit onderzoek wijst echter niet 
in deze richting. De waardering voor een aantal andere waarden van toen, zoals 
tolerantie, ontvoogding en anti-gezag, is beduidend minder positief. Verschillen-
de opiniemakers pleiten voor meer overheidsbemoeienis en optredende gezags-
dragers. Er is ook 'een autoritair verlangen om de orde in het land te herstellen 
door alles wat afwijkt van 'het vertrouwde' en 'het gewone' met harde hand te 
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bestrijden'1051

 Zo is het huidige ideaal van verdergaande democratisering in sommige 
gevallen te interpreteren als een wens om een meerderheid een krachtigere 
stem te geven. Dat komt onder meer naar voren in het meest recente verkie-
zingsprogramma van de PVV. Daarin licht de partij toe waarom zij voor 'radicale 
democratisering' is: 'Laat het duidelijk zijn: de PVV staat aan de kant van de ge-
wone man en vrouw. (…) Dus kiest de PVV om te beginnen voor het bindend re-
ferendum'. Verdergaande democratisering heeft hier tot doel om een burgerlijke 
meerderheid ('de gewone man en vrouw') meer zeggenschap te geven. Dat was 
anders in de jaren zestig. Het streven naar inspraak en zeggenschap richtte zich 
toen niet op het volk (iedereen dus), maar in het bijzonder op minderheden 
waarnaar niet zou worden geluisterd. Met name jongeren hadden het idee dat 
zij niet werden vertegenwoordigd door de bestaande partijen. De aandacht voor 
een democratische stem voor minderheden komt onder meer naar voren in de 
motivaties van het zogenoemde Initiatiefcomité D'66. In het pamflet Appèl van 
15 september 1966 verklaren de initiatiefnemers de behoefte om een nieuwe 
partij op te richten als volgt: 'De ervaring heeft geleerd wat het pijnlijk lot is van 
minderheidsgroeperingen binnen de bestaande partijen'. Hier komt, anders dan 
bij de PVV, de wens naar democratische vernieuwing voort uit non-conformisme. 

. Verschillende opiniemakers vinden dat anderen net zo progressief 
moeten zijn als zijzelf. Zij beroepen zich op de idealen van de jaren zestig om de 
mores van een progressieve meerderheid op te leggen aan een minderheid. De 
waarden die veertig jaar geleden ten dienste stonden van non-conformisme, lij-
ken nu ten dienste te staan van een conformistisch ideaal.  

 Dat jaren-zestig-waarden tegenwoordig gebruikt worden voor een con-
formistisch ideaal, is vooral zichtbaar in de beschouwingen over de multiculture-
le samenleving en de nationale identiteit. Een terugkerende stelling is dat (isla-
mitische) migranten die anders denken – over onder andere seksegelijkheid, de 
acceptatie van homoseksualiteit, seksuele vrijheid, uitingsvrijheid en secularisme 
– de Nederlandse cultuur ondergraven. Van migranten wordt verwacht dat zij net 
zo progressief zijn als de rest van Nederland. De idealen die destijds in het teken 
stonden van de acceptatie van andersdenkenden hebben nu een uitsluitende 
werking. Een concreet voorbeeld van conformerende politiek is de integratienota 
Integratie, binding, burgerschap van minister Donner. In de zomer van 2011 werd 
de nota gelanceerd met de boodschap: 'Waarden Nederlandse samenleving cen-
traal in integratiebeleid'. Donner schrijft dat hij van 'alle burgers' verwacht dat zij 
de waarden behouden 'die vanouds de Nederlandse samenleving hebben ge-
schraagd'. Want: 'culturele verscheidenheid heeft (…) veeleer tot verdeeldheid 
en op zijn best tot welwillende wederzijdse veronachtzaming geleid'. Minister 
Donner neemt hier duidelijk stelling tegen het non-conformis-tische ideaal van 
de jaren zestig. 
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8.5.2 Een nieuwe politieke scheidslijn? 

 
Links en rechts blijken elkaar te vinden in de omarming van verschillende waar-
den van de jaren zestig. Toch blijven verschillende opiniemakers denken dat er 
duidelijke tegenstellingen bestaan tussen links en rechts en progressief en con-
servatief. De opiniemakers polariseren graag op basis van deze politieke scheids-
lijnen. Maar dit onderzoek brengt een andere politieke scheidslijn naar voren die 
meer recht doet aan de inhoudelijke polarisering: progressiviteit versus autorita-
risme. Deze dimensie vloeit voort uit de bevinding dat de waardering voor pro-
gressieve waarden, zoals seksegelijkheid, homo-emancipatie of uitingsvrijheid, 
niet samen hoeft te gaan met de acceptatie van het afwijkende. Conformisme, 
bevoogding en gezag zijn voor velen belangrijkere principes dan tolerantie, ont-
voogding en anti-gezag.  
 De constatering dat het vrijheidsideaal niet vanzelfsprekend samen-
hangt met het ideaal van tolerantie wordt door een kwantitatieve studie van 
Dick Houtman, Peter Achterberg en Jan Willem Duyvendak onderbouwd. Zij la-
ten zien dat de polarisatie over morele onderwerpen gestaag afneemt sinds de 
jaren zestig en dat de polarisatie over autoritarisme geleidelijk aan toeneemt. 
Daaruit trekken zij de conclusie 'dat moreel traditionalisme en autoritarisme we-
zenlijk van elkaar verschillen, hoewel onderzoekers ze niet zelden op één hoop 
gooien'1052

 In het boek Paradoxes of Individualization geven Houtman en anderen 
een aanzet tot een antwoord op de vraag waarom individuele vrijheid en cultu-
rele tolerantie – met name bij lager opgeleiden – niet samen hoeven te gaan

. Volgens Houtman et al vindt vooral 'de maatschappelijke onderlaag' 
autoritaristische waarden belangrijk en voelt met name zij zich aangetrokken 
door een politiek programma waarin afwijkend gedrag wordt afgekeurd en be-
streden.  

1053

 

. 
Het antwoord zoeken zij in 'culturele onzekerheid'. Intolerantie zou een gevolg 
zijn van gevoelens van onbehagen. De stelling is dat het ontbreekt aan zekerheid 
sinds de sociale instituties en conventies weg zijn gevallen in de jaren zestig. Uit 
culturele onzekerheid vloeit mogelijk een verlangen voort naar 'het gewone' en 
'het vertrouwde'. Aangezien de samenleving vanaf de jaren zestig onherroepelijk 
is veranderd, kan worden gesteld dat deze periode zelf verant-woordelijk is voor 
de teloorgang van het eigen non-conformistische ideaal. De hang naar uniformi-
teit wekt bij anderen juist een nostalgisch verlangen op naar het non-conformis-
me van dit decennium. Zo blijven de jaren zestig actueel. 

8.6 Conclusie 

 
Waarom eisen linkse en rechtse politici de jaren zestig niet op? Deze periode is 
gezonken cultuurgoed geworden. Ruim veertig jaar na dato blijft dit decennium 
tot de verbeelding spreken. In actuele beschouwingen brengen opiniemakers 
een collectief geheugen van de jaren zestig tot stand. De talloze en tegenstrijdige 
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herinneringen aan deze periode geven aan dat het collectieve geheugen niet 
eenduidig is, maar het dominante beeld is dat dit linkse decennium in diskrediet 
is geraakt. Echter, de belangrijkste bevinding van dit onderzoek is dat de waarden 
en idealen van destijds door velen worden gedeeld. In verschillende discoursen 
spreken de opiniemakers juist onvrede uit over het idee dat jaren-zestig-waarden 
zijn ontaard of onder druk staan. Zij uiten dus kritiek op de huidige cultuur aan 
de hand van frames over de jaren zestig. Dit onderzoek laat zien dat dit decen-
nium niet meer van links is. Ook rechts verdedigt de waarden en idealen van des-
tijds, al blijft zij tegelijkertijd kritisch op sommige aspecten van dit decenni-um. 
Het is voor rechtse politici waarschijnlijk moeilijk om een linkse periode te verde-
digen. Links mag geen gelijk krijgen, maar links claimt haar gelijk ook niet. Zo is 
een aantal waarden en idealen van dit decennium gemeengoed geworden, maar 
is dit decennium van niemand meer. 




