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Stellingen 
 

1. Het collectieve geheugen van de jaren zestig is als een caleidoscoop met 
veelvormige en bewegende facetten die soms tegenstrijdig zijn. (dit 
proefschrift) 

2. Links heeft haar monopolie op de jaren zestig verloren; ook rechts is de 
waarden en idealen uit deze periode gaan verdedigen. (dit proefschrift) 

3. Bij inhoudelijke overeenstemming is het leveren van scherpe kritiek op 
gelijkgestemden een manier om onderscheidend te zijn. (dit 
proefschrift) 

4. Progressieve waarden en opvattingen hoeven niet per se samen te gaan 
met een tolerante houding tegenover het afwijkende. (dit proefschrift)  

5. De wijze waarop het verleden wordt herinnerd zegt meer over het 
heden dan over het verleden.  

6. Argumentatief discoursonderzoek doet meer recht aan de 
tegenstrijdigheid en veranderlijkheid van individuele opvattingen dan 
een benadering waarbij alleen naar de opvattingen van individuele 
personen wordt gekeken.  

7. Door in een kwalitatieve studie een grote hoeveelheid data op een 
gestructureerde wijze te analyseren is het mogelijk om ook 
kwantificeerbare uitspraken te doen.  

8. 'De geschiedenis heeft het voordeel dat zij tijd geeft; goede sociale 
wetenschap neemt de tijd'*

9. Het is voor wetenschappers belangrijker om zich te interesseren in 
politiek, dan dat politici interesse moeten hebben voor wetenschap. 

. 

10. Wetenschappelijke stellingen zijn als politieke frames: ze dienen een 
retorisch doel, maar ze hoeven niet waar te zijn. 

                                                 
* Elchardus, 2002, p. 37 



  


