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Samenvatting 

 
Dit onderzoek is een zoektocht naar het collectieve geheugen van de jaren zestig. 
Het doel is om inzicht te krijgen in de wijze waarop opiniemakers betekenis 
geven aan deze periode. Het richt zich op: (i) de uiteenlopende interpretaties en 
beoordelingen van deze periode, (ii) de veronderstelde doorwerking van dit 
decennium in de periode daarna en (iii) de jaren zestig als onderdeel van poli-
tieke strijd. De probleemstelling is: hoe, waarom en waartoe worden de jaren 
zestig de afgelopen jaren herinnerd? 
 Een antwoord op deze vraag geeft niet alleen inzicht in het verleden, 
het laat vooral zien wat in het heden belangrijk wordt gevonden en waarover 
onvrede bestaat. In het theoretische hoofdstuk 2 'Een levend verleden' wordt in 
navolging van Halbwachs uiteengezet dat het collectieve geheugen veelzeggend 
is voor de huidige cultuur. De opiniemakers die op eenzelfde wijze spreken over 
de jaren zestig vormen een discours. Binnen discoursen zijn terugkerende verha-
len te ontdekken over veronderstelde problemen, veroorzakers en mogelijke 
oplossingen. Deze frames binnen een discours laten zien waarom de jaren zestig 
nu nog betekenisvol zijn en waarom opiniemakers daar nog betekenis aan geven.  
 Het daaropvolgende methodologische hoofdstuk 3 'De zoektocht naar 
het collectieve geheugen van de jaren zestig' beschrijft de aanpak van het onder-
zoek. Aangezien het collectieve geheugen zich onder meer ontwikkelt in de 
media zijn verschillende opiniebladen onderzocht: De Groene Amsterdammer, 
Vrij Nederland, Elsevier en HP/De Tijd. Tussen 1994 en 2009 zijn duizenden 
artikelen verschenen waarin opiniemakers verwijzen naar de jaren zestig. Op 
ruim 600 artikelen is een thematische inhoudsanalyse uitgevoerd om de herin-
neringen aan dit decennium in kaart te brengen. Vervolgens is door middel van 
een argumentatieve discoursanalyse nader bekeken op welke wijze opiniemakers 
betekenis geven aan de jaren zestig in verschillende actuele debatten. Daartoe 
zijn bijna 250 artikelen bestudeerd die tussen 2004 en 2009 zijn verschenen over 
onderwerpen als (anti)burgerlijkheid, integratie, moralisme en democratie. Deze 
onderwerpen worden verder uitgewerkt in de hoofdstukken 5 t/m 7.  
 Hoofdstuk 4 'Een overzicht van de herinneringen aan de jaren zestig' is 
te lezen als een staalkaart van herinneringen die het collectieve geheugen van de 
jaren zestig en hun erfenis bepalen. Daarin komt naar voren dat opiniemakers dit 
decennium zien als een linkse en/of progressieve periode die in het teken stond 
van vernieuwing en bevrijding. De één legt de nadruk op vernieuwende 
popmuziek en mode, een ander spreekt over progressieve opvattingen over vrij-
heid, gezag en democratie, en een derde is van mening dat (linkse) uitdagers 
zorgden voor beroering in de nationale en internationale politiek.  
 De hoofdstukken 5 tot en met 7 laten meer uitgebreid zien hoe opinie-
makers betekenis geven aan de jaren zestig. In hoofdstuk 5 'Grenzen aan bevrij-
ding?' wordt duidelijk dat de meeste opiniemakers de op vrijheid gerichte 
waarden en idealen nog altijd waarderen. Individuele vrijheid, de acceptatie van 
homoseksualiteit, vrouwenemancipatie en seksuele vrijheid staan bij hen hoog 
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in het vaandel. Een deel van hen is echter van mening dat deze idealen op den 
duur zijn doorgeschoten en een ander deel betreurt het dat de verworven 
vrijheden inmiddels zouden worden bedreigd. 
 In hoofdstuk 6 'Lovende cultuurkritiek?' wordt duidelijk dat het oordeel 
over de jaren zestig op het eerste gezicht niet erg positief is vanwege de 
veronderstelde intrede van het zogenoemde 'cultuurrelativisme'. Bij nadere 
beschouwing blijkt echter dat de meeste opiniemakers zich in de analyses over 
integratie en de Nederlandse identiteit vooral druk maken over het voortbestaan 
van jaren-zestig-idealen als seksegelijkheid, homo-emancipatie, uitingsvrijheid 
en geloofsvrijheid. Daarnaast zien sommige opiniemakers de tolerantie van de 
jaren zestig onder druk staan als gevolg van een hardvochtige (rechtse) houding 
tegenover migranten. 
 In hoofdstuk 7 'Gestuurde autonomie?' wordt duidelijk dat de meeste 
opiniemakers geen afstand nemen van bepaalde jaren-zestig-idealen, ondanks 
dat zij het anti-moralisme en de anti-autoritaire mentaliteit van destijds als 
oorzaken zien voor hedendaags probleemgedrag (drugsgebruik, hufterigheid, 
criminaliteit). Verschillende opiniemakers zijn namelijk van mening dat mora-
lisme en gezag kunnen bijdragen aan een streven naar emancipatie en ontplooi-
ing. In kritische beschouwingen waarin de jaren zestig worden gezien als oorzaak 
van hedendaags politiek falen, pleiten de meeste opiniemakers voor politieke 
vernieuwing. Zij lijken meestal niet te beseffen dat het streven naar politieke 
vernieuwing ook een jaren-zestig-ideaal is.  
 In het concluderende hoofdstuk 8 'De jaren zestig in het DNA van de 
Nederlandse cultuur' wordt uiteengezet dat de waarden en idealen van de jaren 
zestig inmiddels behoren tot het DNA van de Nederlandse cultuur. Met de 
gedachte dat deze waarden en idealen in het geding zijn is de stemming over de 
hedendaagse politiek-maatschappelijke cultuur dikwijls somber. Ondanks dat 
deze periode gezonken cultuurgoed is geworden, zijn de opiniemakers ook 
kritisch op wat er in dit decennium gebeurde. Zij zijn bijvoorbeeld kritisch op het 
optreden van de toenmalige jongerengeneratie en links Nederland. Mogelijk kan 
inhoudelijke overeenstemming een behoefte voeden om in stijl en toon te pola-
riseren. Daarnaast laat dit hoofdstuk zien dat de progressieve waarden tegen-
woordig – anders dan in de jaren zestig – ten dienste kunnen staan van een 
conformistisch ideaal: verschillende opiniemakers tolereren het niet dat anderen 
afwijken van de progressieve norm (zoals migranten die seksegelijkheid afwij-
zen). Hoe dan ook, veel van de waarden en idealen uit periode die als links wordt 
gezien, zijn nu gemeengoed geworden. 
  
   




