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Dankwoord 

 
Ik behoor tot de 'luie' en 'verwende' patatgeneratie. Zij wij lui? Dat betwijfel ik. 
Zijn wij verwend? Ja zeker. Wij boffen. Dankzij onze ouders - de protestgeneratie 
- zijn wij grootgebracht in een liberaal en welvarend land met onbegrensde 
kansen en mogelijkheden. Ik zie dat als een waardevolle erfenis van de jaren 
zestig. Toch vliegen de verwijten richting dit decennium en de babyboomge-
neratie ons om de oren. Dat fascineert mij. Uit deze fascinatie is dit proefschrift 
ontstaan.  
 De zoektocht naar het collectieve geheugen over de jaren zestig heeft 
veel mooie herinneringen opgeleverd. Terugblikkend op de afgelopen jaren valt 
mij op dat het vooral de personen zijn die van deze onderneming een plezierig 
avontuur hebben gemaakt. Veel mensen zijn betrokken geweest bij dit proef-
schrift. Het is onmogelijk om iedereen daarvoor afzonderlijk te bedanken. De 
kunst van het herinneren is - helaas - de kunst van het selecteren. In dit dank-
woord gaat daarom bijzondere aandacht uit naar een select gezelschap. 
 Op de eerste plaats wil ik Jan Willem Duyvendak bedanken. Je was een 
fantastische promotor. Dankzij je eruditie, de vele gesprekken en kritische blik is 
het gelukt om dit onderzoek alsmaar op een hoger niveau te tillen. Veel dank 
gaat ook uit naar Christian Bröer. Een copromotor met zoveel interesse, intellec-
tuele creativiteit en aanstekelijk optimisme wens ik iedere promovendus toe. 
 In de beginfase is ook Ido de Haan nauw betrokken geweest bij dit 
onderzoek. Dank voor je tijd, de ideeën en het (voor een lange tijd) mogen lenen 
van een stapel literatuur. De cirkel is weer rond nu je lid bent van de promotie-
commissie. De andere commissieleden ben ik evenzo erkentelijk: Dick Houtman, 
James Kennedy, Philip van Praag en Evelien Tonkens.  
 Van onschatbare waarde is Bart Snels geweest. Ik heb het dan zeker niet 
alleen over de tekstredactie. Als directeur van het Wetenschappelijk Bureau 
GroenLinks heb je mij de kans gegeven om dit proefschrift te mogen schrijven. 
Veel lof voor het vertrouwen, maar vooral voor de vrijheid die je me hebt gege-
ven. Mijn passie voor politiek is mede door jou ingegeven.  
 Daarnaast wil ik mijn collega's bedanken. Het is uniek om in een club te 
werken waarin iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft en iedereen daar op een 
eigen manier een steentje aan bijdraagt. Speciale dank gaat uit naar Dick Pels, 
directeur van Bureau de Helling (Wetenschappelijk Bureau GroenLinks). Ik stel 
het zeer op prijs dat je me de ruimte hebt gegeven die ik nodig had om dit 
onderzoek af te maken. Daarnaast wil ik alle (oud)collega's van het Wetenschap-
pelijk Bureau bedanken vanwege jullie interesse, suggesties en het begrip voor 
mijn solisme. Momenteel zijn dat: Katinka, Annie, Pepijn, Erica, Simon en Anne. 
Gerrit, ik wil jou apart bedanken vanwege het redigeren van hoofdstuk 2. Het is 
daarnaast bijzonder dat mijn (oud)collega's en vrienden van de Fractie altijd 
hebben meegeleefd. Dan denk ik vooral aan mijn maatjes Tofik en Christel. 
 Dit proefschrift was nooit tot stand gekomen zonder ondersteuning van 
een aantal stagiairs en onderzoeksassistenten. Ik heb met veel plezier samen-
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gewerkt met: Job van den Berg, Dieuwertje ten Brinke, Robin van Eechoud, Jenny 
Falke, Eva Jansen, Eva Olde Riekerink, Siebrich Visser en René Vonk. Jullie hebben 
bergen werk verzet door duizenden artikelen te verzamelen en/of te coderen. 
Heel veel dank daarvoor. Chris van Dijk wil ik bedanken voor de verbeteringen 
aan de Engelse samenvatting.  
 In verschillende stadia van mijn onderzoek heb ik met verschillende 
mensen gesprekken gevoerd die richtinggevend zijn geweest. Wie daarvoor tijd 
hebben vrijgemaakt zijn onder meer: James Kennedy, Paul Lucardie, Justus 
Uitermark, Rogier van Reekum, Elmar Jansen, Thijs van Dooremalen en de leden 
van de PhD-club Cultural and Political Sociology van de Universiteit van Amster-
dam. 
 Wie bijna alle onderzoeksstadia hebben meegemaakt zijn Dana Feringa 
en Malou Willemars. We vormden een intervisiegroepje. Dat leverde veel 
gezellige avonden op waarin we er toch in slaagden de aanleiding niet te verge-
ten: intervisie. Ik hoop dat er straks nog meer van deze avonden komen, maar 
dan zonder mijn schrijfsels-in-progress. 
 Via Dana en Malou kom ik op een natuurlijke wijze uit bij mijn vrienden 
die ik de afgelopen 28 jaar heb leren kennen in met name Amsterdam, Utrecht 
en Gouda. Jullie maakten het mij makkelijk om mijn onderzoek in de avonden, 
weekenden en op vakanties te vergeten. Als aparte groep noem ik graag de 
socio's, omdat jullie aan de basis staan van dit sociologische onderzoek. Marieke 
en Anne, ik vind het heel fijn dat jullie mijn paranimfen zijn. Wie aparte aandacht 
verdienen zijn mijn drie soulmates: mijn zus Maartje, Mariana en Marieke. Ik 
vind het een feest om het leven met jullie te beleven. 
  Met Sander deel ik het leven. Ik ben trots en prijs mezelf gelukkig met 
zo'n bijzondere en toegewijde levensgenieter aan mijn zijde. De familie Van 
Kasteel, ook jullie wil ik bedanken: Cees en Marianne, Mark en Inoek, Esther en 
Ries. Dank je, Cees, dat ook jij verschillende hoofdstukken hebt becommen-
tarieerd en gecorrigeerd.  
 Ik eindig dit dankwoord met een herinnering aan vroeger. Ik weet nog 
goed dat ik er als klein meisje van overtuigd was dat ik de liefste ouders had van 
de hele wereld (zoals anderen dat ook dachten). Stiekem ben ik daar alleen nog 
maar meer van overtuigd geraakt. Toes en Carel, ik wil jullie bedanken voor alles 
wat jullie mij hebben geleerd en hebben gegeven. Geboren in 1949, behorend 
tot de protestgeneratie; ik draag mijn proefschrift aan jullie op.  
  




