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1. INLEIDING 
 

1.1. PROBLEEMSTELLING 
 

Vijftig jaar sinds het befaamde mei ‘68 en een jaar sinds de ontploffing van #MeToo. 2018 voelde 

aan als een hoogtepunt voor het reflecteren over seks in het mediadebat. Er ontstond een 

openbaar gesprek rond seks, grenzen, keuze en vrijheid. Een gesprek waarbij verschillende 

stemmen door elkaar schreeuwden. Op basis van eigen aanvoelen traceerde historica Anaïs Van 

Ertvelde drie grote narratieven in verband met seksualiteit in de media. In haar woorden zijn we 

“én oversekste ‘alles moet kunnen’ viespeuken, én zijn we overspannen moraalridders die bang 

zijn voor de wildheid van seks. En zijn we objectiverende lichaamshaters die zich schamen over 

alles wat ontbreekt of juist te veel is.” 1  

Binnen die narratieven wordt  vaak teruggegrepen naar de seksuele revolutie als keerpunt voor 

de omgang met seksualiteit.2 Toch is deze zogenaamde seksuele revolutie geen eenduidig 

fenomeen met een duidelijk begin- en eindpunt. 3 Dit komt omdat de seksuele revolutie een andere 

invulling kan krijgen naargelang de sociale groep die dit bespreekt. Zo is de seksuele revolutie 

voor sommigen de aanvang van een bevrijdende periode, terwijl anderen het als het begin van 

een ondergang zien.4  

Die ideeën lijken een echo van de meningsverschillen rond seksualiteit uit de jaren zestig en 

zeventig. In de zogenaamde revolutionaire jaren zestig raakt het vertoog rond seksualiteit 

verbonden met ideeën over emancipatie: met het omarmen van de waarden van de seksuele 

revolutie werd afscheid genomen van een ouderwetse tijd van religieuze onderdrukking en werd 

een moderne tijd van seculiere emancipatie ingeluid – of dat was toch de idee van de zogenaamde 

revolutionairen.5 Op deze maatschappelijke verandering kwam niet veel later kritiek vanuit 

verschillende hoeken. Uit ‘de revolutionaire jaren zestig’ groeiden immers bewegingen, zoals de 

homo-emancipatiebeweging en de nieuwe vrouwenbeweging, die de jaren zeventig en tachtig 

markeerden en die stelden dat de seksuele revolutie een heteroseksuele en vrouw-

                                                           
1 Anaïs Van Ertvelde, “Schaamte,” in Vuile lakens, eds. Anaïs Van Ertvelde en Heleen Debruyne (Amsterdam: De 
bezige Bij, 2017), 96-109. 
2 Van Ertvelde, “Schaamte,” 96-8. 
3 Laurens Buijs, Ingrid Geesink en Sylvia Holla, “De seksparadox en het emancipatiemonster: op zoek naar de 
erfenis van de seksuele revolutie,” Sociologie 10 (2014): 4. 
4 Stephen Garton, Histories of sexuality: antiquity to sexual revolution (Londen: Equinox Publishing Ltd., 2004), 
221. 
5 Geert De Vriese en Frank Van Laeken, Mei 68: 31 dagen die ons leven veranderden? (Antwerpen: Houtekiet, 
2018), 173-6; Massimo Prearo, “The 1970s movement in sexual politics,” in May 68: Rethinking France’s last 
revolution, eds. Julian Jackson, Anna-Louise Milne en James Williams (New York: Palgrave Macmillan, 2011): 
137, 146. 



10 
 

onderdrukkende revolutie was.6 Deze groepen stelden seks centraal en pleitten  voor een nieuwe, 

niet-heteronormatieve of misogyne seksuele bevrijding, maar ook tussen deze groepen bestaat er 

geen eensgezindheid over hoe die te bewerkstelligen.7 

Dat er zoveel onenigheid bestaat in verband met emancipatie verbindt Jan-Jasper Persijn met de 

onduidelijkheid over wat de term nu juist inhoudt. Zo is het voor de verschillende groepen 

duidelijk dat ze met het bestaande anti-seksuele, patriarchale, misogyne of heteronormatieve 

systeem willen breken, maar is het minder duidelijk welke richting ze daarna willen uitgaan. Met 

andere woorden: er is geen eensgezindheid wat die beoogde emancipatie inhoudt en hoe die 

bereikt moet worden.8 Buijs omschrijft dat deze vraag tot vandaag onopgelost blijft. Hij stelt 

namelijk dat het debat rond seksuele emancipatie sinds de jaren ‘60 tot vandaag heen en weer 

slingert tussen verschillende polen: moet seksuele emancipatie inzetten op gelijkheid of verschil? 

En is seksuele emancipatie een zaak van individuen of groepen? 9 

Het lijkt er dus op dat er vandaag geen eenduidigheid bestaat over wat die seksuele revolutie nu 

juist inhield, wie de seksuele revolutie vertegenwoordigt en wat het resultaat ervan was. Die 

eenduidigheid wordt bovendien ook niet gevonden in de academische wereld, want ook hier 

verschillen de meningen over wat die seksuele revolutie nu precies inhoudt.10 Dit wordt 

verbonden met de veelheid aan groepen met verschillende seksuele agenda’s en culturen. Is er 

wel sprake van een revolutie, met een langdurige impact, die de samenleving volledig heeft 

omgegooid? 11 Of is het louter een botsing van groepen? 12 

Sommige historici stellen dan ook ‘de’ seksuele revolutie in vraag en spreken eerder van 

verschillende seksuele revoluties, aangezien verschillende groepen ‘streden’ voor een 

verschillend soort bevrijding.13 Andere historici nuanceren de seksuele revolutie dan weer door 

ze binnen een langetermijnperspectief te plaatsen, waardoor ze pleiten voor het gebruik van de 

term ‘seksuele evolutie’ of ‘derde seksuele evolutie’, volgend op seksuele revoluties van het einde 

van de negentiende eeuw en van het Interbellum. 14  

                                                           
6 Voor een radicaal-lesbisch feministisch perspectief: zie Sheila Jeffreys, Unpacking queer politics (Cambridge: 
Polity Press, 2003). 
7 Jeffreys, Unpacking queer politics, 14-8; voor een studie over de rol dat seks speelde binnen de tweede 
feministische golf: Jane Gerhard, Desiring revolution: second-wave feminism and the rewriting of American 
sexual thought (1920-1982) (New York: Columbia University Press, 2001). 
8 Jan-Jasper Persijn, “Mei 68 als emancipatietoneel: volle scène of lege coulissen?” De uil van Minerva 31, nr. 2 
(2018): 92-7. 
9 Buijs, Geesink en Holla, “De seksparadox,” 249. 
10 Garton, Histories of sexuality, 210-2. 
11 Robert Nye, Sexuality (Oxford: Oxford University Press, 1999), 307. 
12 Angus McLaren, Twentieth-century sexuality: a history (Oxford: Basil Blackwell, 1999), 166-7. 
13 David Allyn, Make love, not war. The sexual revolution: an unfettered history (New York: Routledge, 2000). 
14 Hera Cook, The long sexual revolution: English women, sex and contraception, 1800-1975 (Oxford: Oxford 
university press, 2004); Faramerz Dabhoiwala, The origins of sex: a history of the first sexual revolution (Oxford: 
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Als er al zo veel onduidelijkheid is over de seksuele revolutie in de academische wereld, hoe zit 

het dan met het populaire gebruik van de term ‘seksuele revolutie’? Onderzoek naar de seksuele 

revolutie gaat hier immers niet op in. In historische studies wordt binnen de traditie van de 

nieuwe sociale en nieuwe culturele geschiedenis teruggegaan naar het verleden om de sociale 

werkelijkheid of culturele ideeën van tijdens de seksuele revolutie te reconstrueren.15 

Sociologische studies onderzoeken dan weer de manier waarop de seksuele revolutie 

hedendaagse seksualiteit beïnvloedt. Bovendien vertrekken veel van de onderzoeken naar de 

seksuele revolutie vanuit de idee dat de samenleving ‘vandaag’ geconfronteerd wordt met een 

bepaalde erfenis van de seksuele revolutie en dat er geen consensus is over wat we ermee moeten 

aanvangen.16 Het is dan ook geen nieuwe gedachte dat het heden wortels heeft in het verleden, 

maar toch lijkt meer onderzoek nodig naar deze stellingen. Vaak wordt dit immers gesteld in de 

inleiding of uitleiding van het eigenlijke onderzoek en zijn de stellingen zelf dus niet gebaseerd op 

onderzoek. Toch is dit veelzeggend, aangezien de onderzoekers vaak vanuit een bepaalde 

herinnering teruggrijpen naar de seksuele revolutie als referentiepunt van verandering voor het 

heden.  

Kort samengevat bestaat er dus een lacune tussen historisch onderzoek over het verleden, 

sociologische studies over de gevolgen van dat verleden en de manier waarop over het verleden 

wordt nagedacht – zonder die gedachten op een onderzoek te baseren. Die lacune wil dit 

onderzoek dan ook overbruggen door te onderzoeken op welke manier teruggegrepen wordt naar 

de seksuele revolutie in de publieke opinie. Dit wordt bewerkstelligd door een onderzoek dat het 

discours rond de seksuele revolutie in Nederlandse kranten sinds de jaren zestig tot vandaag 

bestudeert. Dit om een beter beeld te krijgen van de verschillende narratieven over de seksuele 

revolutie, zoals van Ertvelde stelde en de manier waarop deze doorheen de tijd tot stand zijn 

gekomen.  

Te beantwoorden vragen hierbij zijn: hoe wordt de seksuele revolutie ingevuld en omschreven? 

Wat wordt met de seksuele revolutie in verband gebracht? Verandert de invulling van het begrip 

en het discours erover doorheen de tijd? Zijn er patronen te zien in de manier waarop over de 

seksuele revolutie nagedacht wordt? Met welk doel wordt over de seksuele revolutie gesproken? 

                                                           
Oxford University Press, 2012); Gert Hekma en Alain Giami, Sexual revolutions (Londen: Palgrave Macmillan, 
2014). 
15 Voor de nieuwe culturele benadering: zie de recente studie van Geert Beulens, De jaren ’60: een 
cultuurgeschiedenis (Amsterdam: Ambo Anthos, 2018) of Agnes Andeweg, Seks in de nationale verbeelding: 
culturele dimensies van seksuele emancipatie (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015). Voor de sociale 
benadering: zie Gert Hekma, “de klemmen van de lust: de ontwikkeling van het plezier sinds de seksuele 
revolutie,” Etnofoor 2 (1994): 5-23. 
16 Dit wordt meestal vermeld in de inleiding of de conclusie van een studie: zie bijvoorbeeld David Allyn, Make 
love, not war The sexual revolution: an unfettered history (New York: Routledge, 2000) of Geert Beulens, De 
jaren ‘60: een cultuurgeschiedenis (Amsterdam: Ambo Anthos, 2018). 
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Via deze vragen heeft de studie drie grotere doelen voor ogen. Ten eerste gaan we na of er sprake 

is van een mythologisering van het verleden in het publieke debat. Ten tweede gaan we op zoek 

naar patronen in de manier waarop over de seksuele revolutie nagedacht wordt. Ten derde 

onderzoeken we of het geheugen van de seksuele revolutie gekleurd is of politiek gebruikt wordt 

en in welke debatten dit wordt ingezet. 

 

1.2. BRONNEN EN METHODOLOGIE 
 

Dit onderzoek bevindt zich op een snijpunt van verschillende onderzoekstradities. Als eerste, de 

begripsgeschiedenis, aangezien hierbinnen onderzocht wordt hoe een dominante invulling van 

begrippen ontstaat, en op welke manier deze toegeëigend wordt. Er wordt dus zowel aandacht 

besteed aan het begrip binnen een ruimer semantisch veld, de relatie met de concrete gebruiker 

en de ideologische context. Bovendien wordt er gefocust op verschuivingen van betekenissen 

doorheen de tijd.17 

Daarnaast sluit dit onderzoek aan bij de memory studies, aangezien vele journalisten de seksuele 

revolutie - actief of minder actief – hebben meegemaakt en op termijn dus terugkijken op de 

sksuele revolutie, wanneer hierop ingegaan wordt. Ook de manier waarop een volgende generatie 

journalisten terugkijkt op die historische gebeurtenis is interessant, aangezien het iets vertelt 

over de manier waarop de seksuele revolutie herdacht wordt. Op die manier bouwt dit onderzoek 

dan ook verder op het concept ‘herinneringscultuur’, dat ingaat op de manier waarop het verleden 

al dan niet bewust doorwerkt op een sociale groep in het heden.18 De manier waarop een sociale 

groep of een hele samenleving collectief tot een bepaalde representatie van het verleden komt, 

wordt ook wel het collectieve geheugen genoemd.19 De representatie van dit collectieve geheugen 

– of deze collectieve geheugens – werd benoemd als het culturele geheugen door Jan Assman.20 

Dit is de wijze waarop een sociale groep of maatschappij het verleden interpreteert en erover 

communiceert in verschillende vormen, zoals literatuur, beeldende kunst, mythes of media. 

Dit onderzoek focust dan op de manier waarop media over een gebeurtenis in het verleden, 

namelijk de seksuele revolutie, communiceren. Die media bestaan uit vijf verschillende kranten 

van Nederland. Meer specifiek bestaat het geselecteerde bronnencorpus uit De Telegraaf, Het 

                                                           
17 Pieter François, “De convergentie tussen de Angelsaksische ideeëngeschiedenis en de Duitse/continentale 
begripsgeschiedenis – een status quaestionis,” Revue Belge de philologie et d’histoire 83, nr. 4 (2005), 1179. 
18 Maria Grever en Kees Ribbens, Nationale identiteit en meervoudig verleden (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2007), 26. 
19 Maurice Halbwachs, On collective memory (Chicago: The University of Chicago Press, 1992). 
20 Jan Assman, “Communicative and cultural memory,” in Media and cultural memory, eds. Astrid Erll en Ansgar 
Nünning (Berlijn: Walter de Gruyter, 2008): 109-19. 
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Parool, de Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad. Bij de selectie van deze kranten werd rekening 

gehouden met de historische ideologie van de krant, het publiek, het jaar van ontstaan en de 

functie van de krant. Op die manier dekt het lezerspubliek een groot deel van de Nederlandse 

bevolking, waardoor de representativiteit van de studie vergroot. 

Er werd gekozen voor Nederlandse kranten omwille van verschillende redenen. Ten eerste, het 

imago van Nederland op vlak van zijn omgang met seksualiteit. Verschillende studies 

benadrukken immers dat Nederland een imago ophoudt van progressiviteit, waardoor een 

analyse van de manier waarop men in het heden omgaat met het verleden extra interessant wordt. 

Zo stelt Buijs dat Nederland zich sinds de seksuele revolutie steeds meer is gaan identificeren met 

seksuele vrijheid, waardoor het van levensgroot belang is geworden voor het zelfbeeld van 

Nederlanders.21 En ook Sarah Bracke stelt dat vrouwen- en homo-emancipatie een intrinsiek deel 

van de Nederlandse identiteit zijn gaan uitmaken, wat in de media uitgespeeld wordt in debatten 

rond multiculturaliteit in Nederland.22 Het is interessant om de rol van de seksuele revolutie hier 

verder in uit te lichten. 

Een tweede reden waarom voor Nederland werd gekozen is het bronnenmateriaal. Ik vermeldde 

al dat er in dit onderzoek gekozen werd voor een analyse van kranten. Aangezien in Nederland 

grootschalige digitaliseringsacties achter de rug zijn, zijn de kranten digitaal doorzoekbaar. 

Hierdoor kon ik gebruik maken van de zoekfunctie om elk artikel, waarin de ‘sexuele revolutie’ of 

‘seksuele revolutie’ vermeld werd, te doorzoeken. Voor de periode voor 1995 werd gebruik 

gemaakt van de databank Delpher, voor de periode na 1995 werd Lexis University gebruikt en 

voor de periode na 2014 werd ook GoPress Academic gebruikt. Dit werd aangevuld met de 

websites waarop enkele kranten zelf hun gedigitaliseerd materiaal ter beschikking stellen. 

Aangezien dit in totaal om meer dan tweeduizend artikels gaat, werd gewerkt met een steekproef. 

De onderzochte jaren zijn enerzijds 1964, 1974, 1984, 1994, 2004 en 2014, anderzijds 1968, 1978, 

1988, 1998, 2008 en 2018. Op die manier wordt een evenwicht bewaard tussen artikels die 

verband kunnen houden met de herdenking van mei ‘68 en artikels die er los van staan. De 

geselecteerde maanden die opgenomen worden in het onderzoek zijn maart, mei, oktober en 

november. Deze maanden zijn niet willekeurig, maar eerder doelbewust uitgekozen. Ze werden 

immers geselecteerd in relatie tot de onderzoeksvraag, aangezien ze jaarlijkse 

‘herdenkingsdagen’ bevatten die gerelateerd zijn aan gender of seksualiteit, namelijk 

                                                           
21 Buijs, Geesink en Holla, “De seksparadox,” 69. 
22 Sarah Bracke, “From saving women to saving gays: rescue narratives and their dis/continuities,” European 
Journal of Women’s Studies 19 (2012): 237-52. 
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Internationale Vrouwendag, Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie & Transfobie,  

Internationale Coming Out Day, Wereldmeisjesdag en Internationale Mannendag.23 

Dit leidt tot een steekproef van 167 artikels, die op basis van twee manieren onderzocht werden. 

Een eerste verkennende analyse werd gedaan via het programma Voyant Tools, een hulpmiddel 

voor digitale tekstanalyse. Via Voyant Tools werd de woordfrequentie zichtbaar en kon nagegaan 

worden welke woorden met elkaar geassocieerd worden. Daarom werd dit vooral gebruikt als 

hulp bij de close reading van het bronnenmateriaal – de meest gebruikte methode bij historisch 

onderzoek waarbij er gefocust wordt op de details in een relatief klein bronnencorpus. Het liet 

immers toe om alle 167 artikelen tegelijk te analyseren, terwijl een close reading meestal op een 

kleiner bronnencorpus wordt uitgevoerd.  

Voor de interpretatie van het bronnenmateriaal, baseerde ik me op Norman Faircloughs kritische 

discoursanalyse (KDA).24 Dit wil zeggen dat er een analyse gedaan wordt van de verschillende 

dimensies van een discours. Ten eerste, de tekstanalyse, waarbij een analyse gedaan wordt op 

woordniveau. Ten tweede, een analyse van de discursieve context, waarbij de analyse van de tekst 

geïnterpreteerd wordt  in het licht van de context waarin de tekst geproduceerd werd, het 

leespubliek van de artikels en de ideologische achtergrond van de krant. Ten derde, een analyse 

van de sociale context, waarbij  het woord- en tekstniveau verklaard wordt aan de hand van de 

bepalende standaarden en normen die aanwezig zijn in de samenleving of in een organisatie. 

Deze methode is geschikt voor dit onderzoek, aangezien het doel van een KDA het blootleggen is 

van dominante discoursen en de ideologische legitimatie ervan. Fairclough focust vooral op 

conflicten binnen een samenleving of op radicale veranderingen in een maatschappij, waarbij 

macht en strijd om macht centraal staat. Die strijd kan zich evengoed in de media bevinden. Zo 

benadrukt Fairclough de taal van massamedia als een terrein van macht en strijd om macht.25 

Hierbij bouwt hij verder op het idee dat media-instituties poneren dat ze neutraal en transparant 

zijn omdat ze ruimte voorzien voor publiek discours, maar tegelijk ook werken als een filter. Ze 

bepalen immers wie wel en geen stem krijgt, waardoor een bepaald discours dominant kan 

worden. Dit dominant discours kan dan steeds meer het denken van het publiek bepalen.26 

                                                           
23 Hierbij moeten we er ons wel van bewust zijn dat deze dagen niet sinds de jaren ‘60 bestaan (Internationale 
Vrouwendag: 1911, IDAHOT: 2004; Internationale Coming Out Day: 1988, Wereldmeisjesdag: 2012, 
Internationale Mannendag: 1992) 
24 Norman Fairclough, “A social theory of discourse,” in Discourse and social change, ed. Norman Fairclough 
(Cambridge: Polity Press, 1992).  
25 Ruth Wodak en Michael Meyer, “What CDA is about – a summary of its history, important concepts and its 
development,” in Methods of Critical Discourse Analysis, eds. Ruth Wodak en Michael Meyer (Londen: 
Thousand Oaks: SAGE publications, 2001), 1-2. 
26 Michael Meyer, “Between theory, method, and politics: positioning of the approaches to CDA,” in Methods 
of Critical Discourse Analysis, eds. Ruth Wodak en Michael Meyer (Londen: SAGE publications, 2001), 22.  
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Fairclough ziet taal als een sociale praktijk. Hij stelt dat de wijze waarop wij communiceren geen 

neutrale reflectie is van de wereld, maar dat het samen met sociale identiteiten en sociale relaties 

een actieve rol heeft gespeeld in het veranderen en creëren van onze sociale wereld.27 

Dit idee kan breder geplaatst worden binnen de linguistic turn en het sociaal-constructivisme. 

Onder invloed van deze stromingen ontstond het idee dat een discours enerzijds een product is 

van de sociale werkelijkheid, maar evenzeer de sociale werkelijkheid produceert.28 Wanneer dit 

idee verbonden wordt met seksualiteit, komen we uit bij Michel Foucault. Hij stelt immers dat 

seksualiteit geconstrueerd wordt door het discours errond. Wat mogelijk is binnen seks wordt 

dus ingeperkt door maatschappelijke discoursen die veranderen doorheen de tijd.29 Onderzoeken 

in Nederland naar de wisselwerking tussen seksualiteit en media, kunnen dan ook vooral binnen 

deze traditie geplaatst worden. 

In Nederlandse context wordt immers vooral aandacht besteed aan de manier waarop seksualiteit 

besproken en gerepresenteerd wordt in verschillende media. .30 Daarbij wordt enerzijds gefocust 

op de manier waarop seksualiteit gerepresenteerd wordt in jongeren- en vrouwenmagazines.31 

Of op de manier waarop over seksualiteit gesproken wordt in destijds actuele debatten, zoals het 

seksualiseringsdebat en de morele paniek hierrond.32 Maar ook de omgekeerde gedachte, dat 

discours beïnvloed worden door de sociale realiteit, vindt zijn weerslag in onderzoek naar 

seksualiteit in de Nederlandse context. Zo gaan verschillende onderzoeken in op de invloed van 

de seksuele revolutie op het discours in media.33 Het aspect van herinnering of herdenking van 

                                                           
27 Marianne Jørgensen en Louise Phillips, Discourse Analysis as Theory and Method (Londen: Sage, 2002), 9. 
28 Fairclough, Discourse and social change. 
29 Michel Foucault, The will to knowledge. History of sexuality, v. 1 (Londen: Penguin Books, 1998). 
30 Zie: Linda Duits en Liesbet Van Zoonen, “Veertig dagen zonder seksualiseringsdebat,” Socialisme en 
democratie 65, nr. 6 (2008): 21-8; Cas Wouters, “Is het seksualiseringsproces van richting veranderd?” 
Tijdschrift voor Seksuologie 33, nr. 2 (2009): 65-75; P. Nikken, “Seksualisering en de jeugd van tegenwoordig: de 
media als zondebok,” Tijdschrift voor Seksuologie 33 (2009): 84-96; Linda Duits en Liesbet Van Zoonen, “Coming 
to terms with sexualization,” European Journal of Cultural Studies 14, nr. 5 (2011): 491-506. 
31 Zie: Joost De Bruin, “Plezierseks, machopraat en romantiek. Voorstellingen van seksualiteit in 
jongerenbladen,” Tijdschrift voor genderstudies 2, nr. 4 (1999): 55-64; A. Van der Mooren, Wat een meisje 
weten moet. Een studie naar Yes en haar lezeressen (Amsterdam: Rozenberg Publishers, 2001); M. Hülsken, 
Kiezen voor kinderen? Vrouwentijdschriften en hun lezeressen over het Katholiek huwelijksleven, 1950-1975 
(Hilversum: Verloren, 2010); Lisa Weggemans, “50 jaar seksualiteit in vrouwentijdschriften: een historisch 
onderzoek naar de representatie van seksualiteit in vrouwentijdschriften” (Masterproef Erasmus Universiteit 
Rotterdam, 2016). 
32 Zie: Linda Duits en Liesbet Van Zoonen, “Veertig dagen zonder seksualiseringsdebat,” Socialisme en 
democratie 65, nr. 6 (2008): 21-8; Cas Wouters, “Is het seksualiseringsproces van richting veranderd?” 
Tijdschrift voor Seksuologie 33, nr. 2 (2009): 65-75; P. Nikken, “Seksualisering en de jeugd van tegenwoordig: de 
media als zondebok,” Tijdschrift voor Seksuologie 33 (2009): 84-96; Linda Duits en Liesbet Van Zoonen, “Coming 
to terms with sexualization” European Journal of Cultural Studies 14, nr. 5 (2011). 
33 Zie: Gert Hekma, “De klemmen van de lust: de ontwikkeling van het plezier sinds de seksuele revolutie,” 
Etnofoor 2 (1994): 5-23; Cas Wouters, “Is het seksualiseringsproces van richting veranderd? Tijdschrijft voor 
Seksuologie 33, nr. 2 (2009): 65-75; D. Gaunlett, Media, gender and identity: an introduction (New York: 
Routledge, 2008). 
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historische gebeurtenissen op vlak van seksualiteit over een langere periode in de media blijft dus 

uit. 

De KDA vertrekt vaak vanuit maatschappelijk geëngageerde onderzoeksvragen, wat bij deze 

studie ook het geval is. Met dit onderzoek wil ik dan ook aansluiten bij de tendens in de 

historiografie waarbij geschiedfilosofen en historici zich steeds meer bezighouden met 

vraagstukken over de maatschappelijke rol van geschiedenis. Dit onderzoek wil dan ook wat 

‘porren’ in het hegemoniale denken over seksualiteit en de manier waarop de seksuele revolutie 

een rol in speelt in dat discours. Dit onderzoek sluit immers aan bij studies die focussen op de 

manier waarop bepaalde sociale groepen zich het verleden toe-eigenen. Dit onderzoek wil dan 

ook een (kleine) bijdrage leveren aan een groeiend inzicht in de manier waarop sociale actoren 

elke dag opnieuw het verleden al dan niet bewust vormen en vervormen in een hedendaagse 

sociale, culturele en politieke omgeving. 

 

1.3. STRUCTUUR 
 

In het hoofdstuk 2 van deze studie wordt nagegaan op welke manier de seksuele revolutie 

benaderd wordt in wetenschappelijk onderzoek. Enerzijds op de wijze waarop het concept 

ingevuld wordt. Het verleden dat met de seksuele revolutie in verband gebracht wordt door 

onderzoekers, wordt hier dus gereconstrueerd. Anderzijds wordt de evolutie van de 

benaderingswijze van onderzoekers geschetst en breder gekaderd binnen de historiografische 

evoluties. 

Hoofdstuk 3 bespreekt binnen welke historiografische tendensen dit onderzoek gesitueerd kan 

worden. Hierbij wordt  ook uitgebreid ingegaan op de methodologie en specifieke werkwijze die 

in deze studie gevolgd werd.  

Hoofdstuk 4 behandelt het bronnenmateriaal op het niveau van de kranten. Dit wil zeggen dat 

binnen de geschiedenis van elke krant enkele kenmerken uitgelicht worden die van belang 

kunnen zijn voor de interpretatie van de geselecteerde artikels. Hierbij wordt ook ingegaan op 

enkele tendensen in de journalistiek. Daarnaast wordt ook al een eerste, algemene interpretatie 

gedaan van het bronnenmateriaal op het niveau van de krant. Dit wordt ondersteund door 

verschillende manieren van datavisualisering.  

Het vijfde en zesde hoofdstuk bevat de analyse van de geselecteerde artikels. Hierbij wordt wel 

teruggekoppeld naar de vorige twee delen, maar centraal staan de verschillende tendensen in de 

artikels zelf. In dit onderdeel wordt gewerkt met een lijst van topoi die uiteindelijk besproken 

worden in twee thema’s: tijd en identiteit. Hoofdstuk vijf onderzoekt enerzijds de manier waarop 
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de seksuele revolutie in de tijd geplaatst wordt. Anderzijds gaat het in op de manier waarop de 

seksuele revolutie gebruikt wordt als referentiepunt voor het heden. Ook hierbinnen wordt 

aandacht besteed aan de manier waarop tijd gebruikt wordt om een argument te maken. 

Het zesde hoofdstuk gaat dan weer in op de manier waarop de seksuele revolutie gebruikt wordt 

om iets over de identiteit te zeggen. Dit kan zowel gaan om een eigen identiteit als de identiteit 

van iemand anders. Dit hoofdstuk valt uiteen in enkele grote identiteitsgroepen die naar voor 

kwamen in de verschillende artikels, namelijk de babyboomgeneratie, de culturele identiteit, de 

seksuele identiteit en genderrollen. 

Natuurlijk zijn er andere manieren om dit onderzoek te benaderen. Zo zien andere onderzoekers 

misschien andere thema’s, dan tijd en identiteit, die centraal staan in het bronnenmateriaal. Of 

verkiezen andere onderzoekers een chronologische benadering van het bronnenmateriaal. Ik heb 

er echter voor gekozen om niet louter beschrijvend te werk te gaan, maar om zelf enkele 

tendensen te ontwarren in het bronnenmateriaal. Andere onderzoekers zien misschien andere 

tendensen. Dat kan, en dat is ook geen probleem. Onderzoeken zijn immers altijd interpretaties. 

Door open te zijn over het bronnengebruik, houdt het ook niemand tegen mijn interpretaties te 

weerleggen.  

Dit onderzoek is immers slechts een eerste aanzet in het beantwoorden van de vrij brede 

onderzoeksvraag. Als u denkt een klaar antwoord te krijgen op de vraag wat de seksuele revolutie 

is, dan kan ik nu al een spoiler meegeven, namelijk dat die vraag niet eenzijdig beantwoord wordt. 

In dit onderzoek probeer ik echter een chaos van verschillende stemmen doorheen de tijd te 

ontwarren. Patronen in die chaos worden nog eens samengevat in de conclusie. Minstens even 

belangrijk  is echter het onderdeel dat daarop volgt, namelijk de aanzet tot verder onderzoek. 

Hierbij worden enkele suggesties gegeven voor mogelijke onderzoekspaden om deze 

onderzoeksvraag nog uitgebreider te kunnen beantwoorden in de toekomst.  

 

1.4. TOT SLOT: ENKELE RICHTLIJNEN BIJ HET LEZEN 
 

Dit onderzoek specificeert in gender wanneer het gender van die persoon geweten is. Indien dit 

niet met zekerheid gezegd kan worden, wordt de mannelijke benaming gebruikt, omdat het 

woordgeslacht van ‘de persoon’ mannelijk is. Ik maak geen gebruik van zijn/haar/x om de 

leesbaarheid van deze studie te behouden. Dit wil niet zeggen dat ik genderqueer niet erken. 

Ik maak gebruik van “…” wanneer ik iemands woorden rechtstreeks citeer en van ‘…’ wanneer het 

mijn eigen woorden zijn die om aanhalingstekens vragen. 
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2. EEN HISTORIOGRAFISCHE VERKENNING VAN DE INVULLING EN 

BENADERING VAN ‘DE SEKSUELE REVOLUTIE’ 
 

Centraal in dit onderzoek staat de seksuele revolutie. Dit concept kan uiteenvallen in verschillende 

betekenissen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de manier waarop onderzoekers het concept 

benaderd hebben en onderzoek ik mogelijke lacunes en moeilijkheden hierbij. Omdat veel literatuur 

over de seksuele revolutie op de Verenigde Staten focust, is dit onderdeel een vermenging van 

Amerikaanse invullingen, theorieën en verklaringen, waarbij ik zo veel mogelijk probeer terug te 

koppelen naar Nederland, gezien dat de casus is van dit onderzoek. Het is dan ook een moeilijke 

evenwichtsoefening om uit te maken welke Amerikaanse hypotheses ook op Nederland toegepast 

kunnen worden en welke niet. Dit zal aan de hand van de studie van het bronnenmateriaal dan ook 

duidelijker worden. Ook hier draagt deze studie dan ook in bij. 

 

2.1. OORSPRONG VAN DE TERM 
 

De term ‘seksuele revolutie’ werd populair door de uitgave van Wilhelm Reichs Die Sexualität im 

Kulturkampf (1936) in de Verenigde Staten, met als vertaalde titel Sexual revolution (1945).34 

Reich stelde dat seksuele bevrijding mensen gelukkiger zou maken, omdat vrije seks autoritaire 

krachten en demagogie zou kunnen verhelpen. Seksuele vrijheid zou dus voor een algemene 

vrijheid kunnen zorgen.35 Reich vestigde hiermee een theoretische onderbouw van de idee dat 

seksuele en sociaalpolitieke bevrijding hand in hand gaan.36 En die verbinding, tussen seksualiteit 

en vrijheid, is volgens Timm en Sanborn de basis voor de zogenaamde seksuele revolutie in de 

jaren zestig.37  

Allyn ziet dit slechts als een van de twee betekenissen van de seksuele revolutie. Enerzijds kan het 

concept immers gezien worden als een strijd tegen de autoriteit en de status quo, maar anderzijds 

kan het een plotse sociale verandering betekenen. Dat er zo weinig consensus is tussen 

onderzoekers over wat de term nu juist inhoudt, verklaart Allyn doordat bovengenoemde 

betekenissen door elkaar gebruikt worden wanneer over de seksuele revolutie gesproken 

                                                           
34 Wilhelm Reich, The sexual revolution: toward a self-regulating character structure (New York: Farrar, Straus 
and Giroux, 1945). 
35 Garton, Histories of sexuality (Londoen: Routledge, 2004), 222. 
36 Hekma en Giami, Sexual revolutions, 6. 
37 Annette F. Timm en Joshua A. Sanborn, Gender, sex, and the shaping of modern Europe: a history from the 
French Revolution to the present day, English ed (Oxford: Berg, 2007), 190. 
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wordt.38 En hoewel ik niet in dezelfde fout wil vervallen als voorgaande onderzoekers door beide 

betekenissen door elkaar te gebruiken, merk ik op dat deze erg moeilijk van elkaar te 

onderscheiden zijn. Het ingaan tegen de status quo via seks vereist immers sociale veranderingen, 

terwijl de protestbewegingen waarin seks centraal staat sociale veranderingen te weeg brengen. 

Het is dan ook moeilijk om het vage begrip ‘sociale verandering’ te definiëren.  

 

2.2. DEFINIËRING: SOCIALE VERANDERINGEN OF PROTEST? 
 

2.2.1. VOORWAARDEN 
 

Misschien kan ik beginnen met enkele sociale veranderingen, die vaak als voorwaarden 

omschreven worden voor de seksuele revolutie. Als eerste: de anticonceptiepil. De uitvinding van 

de pil in het  begin van de jaren zestig wordt toegeschreven aan verschillende personen. Na het 

jarenlange strijden van Margaret Sanger voor geboortebeperking voor vrouwen, lanceerde de 

Amerikaan Gregory Pincus in 1960 de anticonceptiepil. In Nederland was de anticonceptiepil in 

1962 beschikbaar, al was ze tot 1969 alleen verkrijgbaar op medisch voorschrift. Ook de openbare 

verkoop van andere voorbehoedsmiddelen was nog verboden.39 Door de pil kon reproductie 

losgekoppeld worden van seksualiteit. Vrouwen konden nu hun eigen lichaam controleren en 

ongewenste zwangerschappen voorkomen.40 

Een tweede sociale verandering die kan gelden als voorwaarde voor de seksuele revolutie, is de 

baby boom en de revolutie van de jaren zestig die daarmee samenhangt. Na het einde van de 

Tweede Wereldoorlog kenden veel West-Europese landen en de Verenigde Staten een 

geboortegolf. Deze generatie groeide op in een periode van welvaart door de economische groei. 

Dit ging gepaard met een groot aantal jongeren dat aan het begin van de jaren zestig de 

mogelijkheid had tot studeren. Er ontstond een generatieverschil, waarbij jongeren zich afzetten 

tegen de generatie van hun ouders. Morele thema’s stonden hierbij centraal, zoals het macht, 

inbreng in het onderwijs, het milieu, consumptie, kapitalisme, seksualiteit, religie, geweld – met 

de Vietnam-kwestie als kristallisatiepunt. Er ontstond dan ook protest tegen de mensonterende 

acties van de Verenigde Staten in Noord-Vietnam. Hierbij wordt de rol van de televisie benadrukt. 

De hele wereld keek immers mee. Er was een jeugdcultuur ontstaan waarin de klassieke 

familiebanden overtroffen werden door andere relaties en netwerken, en door de popularisering 

                                                           
38 Allyn, Make love not war, 2. 
39 Paul Schnabel, “Het verlies van de seksuele onschuld,” Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 17, nr. 2 (1990): 
22. 
40 Hekma en Giami, Sexual revolutions, 8. 
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van de televisie versnelde dit proces en vergrootte het in schaal. Verspreid over de hele wereld 

broeiden universiteitsmilieus als verzetshaarden. 

2.2.2. SEKS TEGEN DE STATUS QUO 
 

Afhankelijk van de idealen waarvoor jongeren stonden, groepeerden ze zich in verschillende sub- 

en tegenculturen. Naast een specifieke ethiek, werden deze gekenmerkt door een bepaalde 

esthetiek of uiterlijk kenmerk. Vaak werd hierbij ook een alternatieve seksuele ethiek 

uitgedragen, die zich afzette tegen een zogenaamde ouderwetse tijd van religieuze onderdrukking 

en werd een moderne tijd van seculiere emancipatie ingeluid. In Nederland zijn de provo’s, een 

alternatieve garde die werd opgericht in 1965, hierbij kenmerkend,. Ze droegen wit als kleur voor 

het anarchistische verzet. Ze kloegen  sociale wantoestanden, seksuele ongelijkheid en rassenhaat 

aan, vroegen om respect voor het milieu en propageerden de zogenaamde vrije liefde.41 De vrije 

liefde propageert seks als een positieve kracht, zonder dat deze in dienst moet staan van een hoger 

doel. Seks wordt losgekoppeld van voortplanting of van liefde in een monogame relatie – twee 

waarden die centraal staan in de christelijk-religieuze moraal die een sterke stempel drukte op de 

westerse omgang met seksualiteit.42  

Moraalfilosoof Robert Solomon omschrijft de ethiek van vrije liefde als een liberale seksuele 

mythologie, waarin drie punten centraal staan. Ten eerste, dat seksualiteit niet verbonden moet 

zijn aan een hoger doel, zoals reproductie of het uitdrukken van  liefde. Het plezierige aan seks 

kan evenzeer een doel op zichzelf zijn. Ten tweede, dat seks zich afspeelt in de privésfeer – dus 

zonder inmenging van de Kerk of de staat. Dit ook op vlak van het huwelijk, geboortecontrole of 

overspel – zaken die voorheen wettelijk door de staat geregeld werden. En ten derde, dat elke 

vorm van seksualiteit geldig en waardevol is, zolang alle betrokken partijen er toestemming voor 

geven. Seksuele consent wordt dus een nieuwe leidraad voor de seksuele moraal.43  

The New Left wordt vaak gezien als de luidste vertegenwoordiger van deze idealen. Deze beweging 

wordt geassocieerd met Herbert Marcuse, die gezien wordt als de vader van de beweging en de 

strijdkreet ‘Make love, not war’ introduceerde.44 In navolging van Reich zorgde hij voor een 

theoretische onderbouw voor de relatie tussen vrijheid en gelijkheid. Hij stelde dat seksuele 

energie bevrijd moest worden, al was dit moeilijk in een samenleving die had geleerd om op een 

repressieve manier met seksueel genot om te gaan. Seksuele bevrijding moest een tegengewicht 

bieden voor het consumentisme, dat de menselijke verbeelding beperkte.45 De eigenlijke seksuele 

                                                           
41 Rudolf Hecke, De sixties: Seks! Drugs! Rock-’n-roll! Revolutie! (Antwerpen: EPO VZW, 2018), 24. 
42 Schnabel, “Het verlies van de seksuele onschuld,” 14. 
43 Robert Solomon, “Sexual paradigms,” The Journal of Philospohy 71, nr. 11 (1974): 336-45. 
44 Timm en Sanborn, Gender, sex, and the shaping of modern Europe, 190-4. 
45 Timm en Sanborn, Gender, sex, and the shaping of modern Europe, 190. 
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revolutie – met als betekenis het verzet tegen de status quo, is volgens Timm en Sanborn dan ook 

geïnspireerd op bovengenoemde theorieën van Reich en Marcuse, die de marxistische ideologie 

versmolten met de psychoanalyse, waardoor de theoretische onderbouw gelegd werd voor seks 

als protestmiddel: seksuele vrijheid zou algemene vrijheid en meer geluk kunnen betekenen.46  

Nederlands socioloog Paul Schnabel benadrukt echter dat de seksuele revolutie in Nederland 

zeker geen zaak was van opstandige studenten of linkse splintergroepen alleen. Integendeel: er 

was juist sprake van een breed maatschappelijk draagvlak, waardoor de seksuele revolutie niet in 

het politieke vaarwater belandde. Hierbij benadrukt hij het belang van verschillende groepen: 

artsen, journalisten, wetenschappers en kunstenaars steunden en legitimeerden het 

veranderingsproces. Sociologen lieten immers het verschil tussen seksuele houding en seksueel 

gedrag zien. Psychologen zouden dan weer de positieve waarde van seksualiteit voor het individu 

benadrukken. Kunstenaars en journalisten wilden grenzen verleggen in de openlijke 

representatie van seksualiteit.47 

Schnabel ziet deze weg voorheen geëffend door de socialistische elite van artsen aan het begin 

van de twintigste eeuw. Het zijn ook deze artsen geweest die zich inzetten voor de Nieuw 

Malthusiaansche Bond, en later de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH). De 

NVSH groeide tussen de jaren vijftig en zestig met ongeveer tienduizend leden per jaar. Die 

populariteit had de vereniging vooral te danken aan het feit dat ze leverancier was van 

voorbehoedsmiddelen. Met de afschaffing van het verbod op de openbare verkoop van 

anticonceptiva verloor het NVSH-lidmaatschap dan ook haar betekenis. Bovendien waren er 

binnen de NVSH veel interne twisten en een gebrek aan perspectief vanaf het einde van de jaren 

zestig.48 

Toch hecht Schnabel groot belang aan het NVSH voor de seksuele revolutie in Nederland – en dan 

meer bepaald aan een rede van NVSH-voorzitster Mary Zeldenrust-Noordanus uit 1967. Hij ziet 

deze rede immers als de “fraaiste” indicator van de seksuele revolutie in Nederland. In de Sextant-

rede wordt gepleit voor de gelijkberechtiging van homoseksualiteit, de vrijheid van voorechtelijk 

geslachtsverkeer, de vrijheid van geboorteregeling en de aanvaarding van anticonceptie, de 

acceptatie van abortus provocatus als beslissing van de vrouw, de gelijkberechtiging van 

ongehuwde moeders, de evenwichtige beoordeling van buitenechtelijk geslachtsverkeer, de 

erkenning van prostitutie als beroep en de vrijgave van pornografie. Van seksualiteit als drift of 

emotie, laat staan als probleem of mysterie is in de Sextant-rede geen sprake meer. Er wordt niet 

                                                           
46 Garton, Histories of sexuality, 217. 
47 Schnabel, “Het verlies van de seksuele onschuld,” 21-3. 
48 Schnabel, “Het verlies van de seksuele onschuld,” 22. 
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meer gesproken over de verbinding van seksualiteit met liefde en met het huwelijk. Seksualiteit 

is uitsluitend nog gedrag, handeling en ervaring, bevredigend of minder bevredigend.49 

Andere articulatiepunten van de seksuele revolutie in Nederland zijn volgens Schnabel de 

bekentenisliteratuur van Van het Reve, de voorlichtingsfilms van Oswald Kolle, seksbladen als 

Gandalf, Chick en Candy, de ‘Variaties’ fotoboeken, het naakte televisie-optreden van Phil Bloom 

en het in opdracht van Margriet uitgevoerde onderzoek ‘Sex in Nederland’. Zowel het seksueel 

expliciete als het publieke karakter van deze gebeurtenissen, die stuk voor stuk ‘media-events’ 

waren, maakte plaats voor discussie en demonstratie.  

De seksuele revolutie komt dus tot uitdrukking in een reeks uitspraken en gebeurtenissen, die 

seksueel waren van karakter en bedoeld waren om de traditionele grenzen van de status quo te 

doorbreken. Al vanaf het begin van de jaren zestig waren er relletjes, zoals bij het verschijnen van 

Ik, Jan Cremer. Vanaf 1966 ziet Schnabel de frequentie echter snel toenemen. Er is dus niet één 

moment, daad of gebeurtenis aan te wijzen, maar een hele reeks van momenten, die elk als 

indicator kunnen dienen voor een snel verlopend proces van verandering in denken en doen in 

een samenleving.50 

2.2.3. SEKSUOLOGISCHE STUDIES 
 

Naast de politiek-filosofische traktaten, zien historici ook een grote invloed van wetenschappelijk 

onderzoek op het ontstaan van de seksuele revolutie. Enerzijds traceren deze studies 

veranderingen op vlak van seksueel gedrag. Zo worden vanaf de jaren veertig veel seksuologische 

surveys afgenomen, waardoor het traceren van veranderingen in seksueel gedrag mogelijk is. 

Anderzijds wilde men seksualiteit bevrijden door seks op een wetenschappelijke manier te 

benaderen en zo te demystifiëren.  

Seksuologisch onderzoek gaat terug tot de negentiende eeuw: toen ontstond in de westerse 

maatschappij een steeds groeiende traditie van medicalisering van seksualiteit. De focus lag hierin 

echter vooral op perversies en mentale aandoeningen, met homoseksualiteit als ultiem punt van 

debat. Vooral Magnus Hirschfield is een belangrijke figuur in de context van dit onderzoek, 

aangezien hij erg focuste op het verzamelen van empirische data via enquêtes. De verzamelde data 

werden echter vernietigd in 1933, toen zijn onderzoeksarchief verloren ging in een brand. Door 

het gebrek aan empirisch materiaal, werden nieuwe onderzoekers aangezet om data te 

verzamelen. Dit was de aanzet voor de beruchte Kinsey Reports van Alfred Kinsey. Hoewel 

gespecialiseerd in galwespen, werd Kinsey in 1938 aangesteld in Indiana University om een vak 

                                                           
49 Schnabel, “Het verlies van de seksuele onschuld,” 19. 
50 Schnabel, “Het verlies van de seksuele onschuld,” 18-20. 



24 
 

te geven over het huwelijk – dit op vraag van The Association of Women. Omdat hij zo weinig 

informatie vond over het menselijke seksuele gedrag, besloot hij zelf data te verzamelen. Hij nam 

duizenden interviews af en bundelde zijn bevindingen in Het seksuele gedrag van de man (1948) 

en Het seksuele gedrag van de vrouw (1953).51 

De resultaten worden vaak geassocieerd met een verandering van de publieke houding met 

betrekking tot seksualiteit, waarin taboes en misvattingen werden doorbroken. Dit omdat bleek 

dat een groot deel van de Amerikanen zijn seksualiteit beleefde op manieren die als niet natuurlijk 

of zelfs onwettig werden gedefinieerd, zoals vreemdgaan, masturbatie, voorhuwelijkse seks, 

homoseksuele relaties, sadomasochisme ...52 Kinsey was enkel geïnteresseerd in wat mensen 

deden op vlak van seks, en dus niet in seksuele identiteiten. Hij wilde sommige seksuele daden 

dan ook uit de sfeer van perversie of taboe helpen, door een seksuele ethiek te lanceren waarin 

seks aanvaardbaar moest zijn als blijkt dat het door veel mensen uitgeoefend werd. Zijn 

onderzoek had een sterke invloed op verdere seksuologische initiatieven en zette ook meteen de 

trend van de Amerikaanse seksuologie als leidraad voor de Europese. Een tweede invloedrijk 

onderzoek was dat van Masters en Johnson in 1966. De focus hierbij lag op de fysiologie van het 

vrouwelijk orgasme.53 Algemeen was de onderliggende idee van deze onderzoeken dat men via 

objectief onderzoek seks kon demystifiëren om zo de menselijke seksualiteit te kunnen bevrijden. 

Dit wilde men doen door mensen de mogelijkheid tot seksueel plezier te laten erkennen.54  

Hoewel de benaderingswijze van seks in politiek-filosofische traktaten en wetenschappelijke 

studies nu op veel kritiek kan rekenen, vonden ze in de jaren zestig weerklank bij een breed 

publiek. Dit omdat de vooropgestelde ideeën nauw verbonden raakten met de studentenprotesten 

in verschillende, vooral westerse, steden, waarbij vraagtekens werden gezet achter de 

zogenaamde oude maatschappij met haar traditionele moraliteit. Aanhangers van de idealen van 

‘vrije liefde’ wilden seks losgekoppeld zien van de katholieke ethiek, waarbij seks binnen een 

kader van reproductieve, monogame liefdesrelaties beoordeeld wordt. Ook dit wordt door Timm 

en Sanborn geassocieerd met de zogenaamde seksuele revolutie, die hierbij vooral verbonden was 

met grotere campagnes: seksuele vrijheid was slechts deel van een wijder protest tegen Vietnam, 

racisme, de welvarende middenklasse, kolonialisme, klasse onderdrukking en conservatisme in 

het algemeen.55 Omdat er slechts vage linken waren tussen seksuele vrijheid en een politieke 
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revolutie, was de beweging vooral een ‘viering van seks, drugs en rock ’n roll’. 56 Dit omschrijft 

Timm en Sanborn als het tweede gezicht van de seksuele revolutie: de ersatz revolutie. Dit is een 

gepopulariseerde en gecommercialiseerde fantasiewereld met altijd willende lichamen en 

seksuele capaciteiten. Kenmerkend hierbij is Hugh Hefners Playboy, een tijdschrift met naakt dat 

vooral een mannelijk heteroseksueel publiek had.57  

Ook Schnabel omschrijft het ontstaan van een hele bedrijfstak die zich gespecialiseerd heeft in de 

verschaffing van lustverhogende of partnervervangende middelen. Hij ziet het als een van de 

eerste teleurstellingen voor de idealistische seksuele hervormers dat de behoefte hieraan na de 

seksuele revolutie niet afnam.58 Historici hebben ondertussen veelvuldig gewezen op de limieten 

van het politiek gebruik van seksualiteit binnen de studentenbewegingen. Er was dan ook geen 

sprake van een uitgewerkt politiek programma, afgezien van het verzet tegen autoriteiten op vlak 

van seksualiteit.59  

Ook dit benadrukt Schnabel voor Nederland: er is grote aandacht voor de bevrijding van de 

seksualiteit, maar weinig voor de bevrijde seksualiteit. Hij ziet dit als typisch voor alle verzets- en 

bevrijdingsbewegingen, namelijk dat het er in eerste instantie om gaat om iets uit handen te 

nemen van een externe vijand. In het geval van seksualiteit waren dat de zedenmeesters: de staat 

en haar wetgeving, de christelijke kerken en hun anti-seksuele moraal.60  

Dit beeld werd ondertussen genuanceerd. Hierin leverde Michel Foucault een belangrijke 

bijdrage. Hij wees er immers op dat seksueel gedrag niet enkel onderdrukt wordt door 

repressiemechanismen, zoals Freud en Reich stelden, maar dat het evenzeer gecontroleerd werd 

door discoursen, cultuur en sociale interactie. Deze verschillende machtsvormen worden niet 

enkel opgelegd aan individuen. Individuen internaliseren deze immers en produceren ze op die 

manier ook verder.61 De opkomst van seksuele therapeuten of onderzoekers zijn dus gewoon 

nieuwe vormen van autoriteit op vlak van seksualiteit. 

 

2.3. REACTIES OP DE SEKSUELE REVOLUTIE 
 

Vanaf het begin van de seksuele revolutie kwamen er reacties van groepen of instituten die de 

seksuele revolutie problematiseerden. Enerzijds waren er meer conservatieve reacties, die de 
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veranderingen van de seksuele revolutie te verregaand vonden – een reactie die vaak gepaard 

ging met een discours van morele degradatie. Anderzijds kwam langzaam aan het licht dat een 

bevrijde seksualiteit niet zo probleemoplossend en probleemloos was als had geleken. Interne 

tegenstellingen en machtsongelijkheden kwamen langzaam aan het licht.62 Zo werd immers 

vooral aandacht besteed aan heteroseksuele seks, die bovendien ook nog eens gegenderd was. 

Mannelijke seksualiteit stond centraal.63 Nieuwe bewegingen gingen zich mobiliseren op basis van 

seksuele onderdrukking binnen de seksuele revolutie. 64  

2.3.1. CONSERVATIEVE REACTIES 
 

De Katholieke Kerk wordt vaak genoemd als een van de sterkste stemmen die zich tegen de 

seksuele revolutie keerde. Na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) was Nederland het 

schouwspel van hevige debatten. Pas tijdens dit concilie was er een duidelijke verzoening met het 

liberalisme en de democratie. De autonomie van het wereldlijke wordt erkend, maar de overheid 

moet wel gunstige voorwaarden scheppen voor de ontplooiing van het godsdienstig leven.  

Hoewel het concilie de geschiedenis inging als de kerkvergadering die de Kerk moest 

moderniseren en bij de tijd brengen, was Nederland verdeeld tussen sommigen die stelden dat de 

moderniseringen te ver waren gegaan, terwijl anderen vonden dat de moderniseringen juist niet 

ver genoeg gingen.  

Bovendien waren er ook discussies over hoe de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie 

toegepast moesten worden in Nederland. Dit werd besproken op het Pastoraal Concilie (1966-

1970). Onderwerpen varieerden van kerkelijke gezagsuitoefening, missie, 

ontwikkelingssamenwerking, ruimte voor jeugd, geloofsbeleving- en praktijk, eenheid van 

christenen, verhouding tussen joden en christenen, bevordering van vredesmentaliteit, 

christelijke ethische levenshouding, en huwelijk en gezin.  

Specifiek over dit laatste onderdeel, huwelijk en gezin, verscheen in 1968 ook een encycliek, 

Humanae Vitae. Hierin werd bevestigd dat de Katholieke Kerk de visie op vlak van 

geboorteregeling, het menselijke leven en het huwelijk behield. Centraal staat immers de visie dat 

huwelijksliefde, seksualiteit en de mogelijkheid tot procreatie onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn. Abortus, sterilisatie en voorbehoedsmiddelen, zoals de pil en het condoom, 

worden verboden. 
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2.3.2. TWEEDE FEMINISTISCHE GOLF 
 

Timm en Sanborn omschrijven de tweede feministische golf als een heel persoonlijke reactie op 

de seksuele dynamieken in de studentenbewegingen en de nieuwe plaats die seks vervulde in de 

samenleving.65 Op vlak van seksualiteit stelden zij immers dat het seksisme in de 

studentenbeweging het falen aantoont in het theoretiseren van seksuele machtsrelaties. Meer 

radicale stemmen stelden zelfs dat de seksuele revolutie mannen bevrijdde, maar vrouwen tot 

slaaf heeft gemaakt om de mannelijke seksualiteit te dienen.66 Aangezien seks zogezegd tot 

vrijheid leidde, werd het van vrouwen verwacht om seks te hebben. Dit ook omdat de pil ervoor 

gezorgd had dat seks geen ongewilde zwangerschappen kon veroorzaken. Hoe kon een vrouw dan 

nog ‘neen’ zeggen tegen seks?  

Hierbij benadruk ik echter onmiddellijk dat dit geen standpunt was van elke tweede golf-

feministe. De tweede feministische golf bestond immers uit veel verschillende stromingen en 

groepen, die elk een verschillende agenda nastreefden. De eisen die als overkoepelend getypeerd 

worden, waren:  gelijk loon voor gelijk werk, een algemene arbeidsduurverkorting voor mannen 

en vrouwen met aandacht voor voorzieningen als kinderopvang, wettelijke gelijkheid tussen 

mannen en vrouwen en de verspreiding van de pil en het recht op abortus.67 Leen Van Molle wijst 

er op dat deze eisen echter minder vernieuwend waren dan de tweede golf-feministen zelf 

voorstelden. Het idee van vooruitstrevendheid die de tweede golf typeert, brachten de tweede 

golf-feministen dan ook zelf in kaart. Centraal in de tweede golf was immers de  framing dat ze erg 

vernieuwend waren na de eerste feministische golf van de tweede helft van de negentiende eeuw. 

De tweede feministische golf zette zich immers expliciet af tegen de zogenaamde 

geïnstitutionaliseerde, traditionele reformistische politiek. Activisme stond centraal: in plaats van 

te streven naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen, moest er gestreefd worden naar bevrijding 

van vrouwen – en dit was enkel mogelijk door een structurele verandering van de maatschappij.68 

Een eerste grote stroming is het liberale feminisme. Men wilde gelijkheid bereiken tussen mannen 

en vrouwen, door beiden gelijke kansen te bieden. Dit kon bekomen worden door legale 

veranderingen. In Nederland wordt deze stroming gekenmerkt door Joke Smit. In Het onbehagen 

bij de vrouw sprak ze over haar onvrede met de maatschappelijke positie van de vrouw. Ze 
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benadrukte het nut van beleidsbeïnvloeding door vrouwen.69 Dit in tegenstelling tot het 

socialistische feminisme, dat zich afzette tegen de bestaande structuren en een duidelijk verband 

zag tussen het patriarchaat en het kapitalisme. Bewustwording stond centraal. Men analyseerde 

de persoonlijke sfeer in verband met de politieke – geuit in de bekende leuze ‘het persoonlijke is 

politiek’.70 

Hierbij aanleunend –en extra relevant voor dit onderzoek– is het radicaal feminisme. Ook hier 

werd het patriarchaat centraal gesteld, maar werd vooral de seksuele exploitatie van de vrouw 

hierin geproblematiseerd. Net als in de seksuele revolutie, stelden deze feministen het seksuele 

centraal in de bevrijding. Seksueel had dan betrekking op schoonheidsidealen, seksuele 

praktijken, gezondheid en een brede waaier aan interpersoonlijke betrekkingen tussen een vrouw 

en haar seksuele partners. Seksualiteit werd gezien als het pure materiaal waaruit standaarden 

voor vrouwelijkheid gesmeden worden. Net zoals mannen zich van beperkingen op vlak van 

seksualiteit bevrijd hadden, wilden vrouwen nu hetzelfde doen. 71 

Kenmerkend voor het feminisme echter, is het gebrek aan eensgezindheid over de beoogde 

bevrijding. De verzameling aan theorieën over seksualiteit door feministen was immers niet 

verenigbaar of consistent. Overkoepelend over alle verschillende theorieën heen was de idee dat 

vrouwelijke zelfdeterminatie op vlak van seks een politiek belang had. Vrouwen moesten actief 

en bewust kunnen beslissen over hun verlangens, hun seksualiteit en hun lichaam. Hierin was een 

belangrijke rol weggelegd voor de clitoris: het orgaan werd verbonden aan autonomie en 

bevrijding. Dit kan gezien worden als een reactie tegen, maar tegelijkertijd een uitloper van het 

ideaal van vrije liefde tijdens de seksuele revolutie. De focus van de revolutionairen van de jaren 

zestig op het mannelijke lichaam, orgasmes en mateloos plezier werd omgevormd en 

gespecificeerd. Radicale feministen beweerden dat seks met veel mensen niet leidde tot seksuele 

vrijheid voor vrouwen, dat de betekenis van mannelijke orgasmes overschat werd, dat 

vrouwelijke lichamen niet slechts objecten waren voor mannen en dat mannen niet wisten hoe ze 

moesten vrijen met een vrouw. De radicaal feministen stelden het bestaan voor van een gebied 

vol vormen van vrouwelijke seksualiteit die mannen en de patriarchie nog niet ontdekt hebben – 

en dit gebied werd vertegenwoordigd door de clitoris.72 

Algemeen werd de onderdrukking van de vrouw dus verklaard door het kruispunt van gender en 

seksualiteit. Gerhard wijst er op dat de radicaal feministen dan ook vooral witte, geprivilegieerde 

vrouwen uit de middenklasse waren, die het zich konden veroorloven om hun onderdrukking 
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enkel aan dit kruispunt te wijten. Radicale gekleurde vrouwen stelden echter dat arbeidsklasse en 

minderheden hun identiteiten vormden door het kruispunt tussen racisme, klasse of seksualiteit 

– want ook lesbische vrouwen bevonden zich tussen verschillende groepen en bewegingen.73 Veel 

lesbische vrouwen waren actief geweest bij het op de kaart zetten van de tweede feministische 

golf, maar voelden ze zich genegeerd in het verdere verloop. Lesbische feministen vonden dat er 

te weinig aandacht besteed werd aan het lesbianisme en er enkel gestreden werd voor bevrijding 

van vrouwen binnen een heteroseksueel kader.74 Maar ook omgekeerd groeide er spanning, want 

sommige heteroseksuele feministen zagen lesbianisme als een mogelijke bedreiging. Ze waren 

bang voor het imago van de beweging en wilden af van hun stereotype beeld van  mannenhaters.75  

Er ontwikkelde zich dan ook een aparte stroming binnen het feminisme, dat inzette op zowel 

feminisme als activisme op vlak van homoseksualiteit – en dan vooral lesbisch feminisme. En 

hoewel de meeste feministen binnen deze groep zichzelf hiervoor al als lesbisch definieerden, 

waren er ook feministen die lesbianisme enkel als een politieke keuze zagen. Lesbisch zijn werd 

gezien als de ultieme vorm van feminisme, omdat lesbianisme beschouwd werd als de voorbode 

van een nieuw wereldbeeld, waarin er een alternatief kwam voor het ongelijke, door mannen 

gedomineerde politiek instituut van heteroseksualiteit.76 Lesbianisme werd dus gelijkgesteld aan 

de bevrijding van vrouwen.77 

2.3.3. HOMOBEVRIJDINGSBEWEGING 
 

Ik vermeldde hierboven het activisme van feministen op vlak van homoseksualiteit, maar toch 

waren de relaties tussen lesbiennes en homoseksuele mannen niet optimaal. Net als het tweede 

golf-feminisme voeren ook homoseksuele en lesbische groepen een nieuwe politiek na de 

seksuele revolutie en studentenprotesten van de jaren zestig. De weg was vrijgemaakt door de 

homofiele beweging van de jaren vijftig en begin jaren zestig. Deze beweging wilde tolerantie voor 

homoseksuelen bereiken door de verschillen tussen homoseksuelen en heteroseksuelen 

onzichtbaar te maken en de gelijkheid tussen beiden te benadrukken. Homoseksualiteit werd 

verdrongen tot onderdeel van de private sfeer.78 Deze politiek van assimilatie en integratie in een 

heteronormatieve maatschappij, veranderde met de Stonewall-rellen als katalysator. In 1969 

werd een homobar in New York ontruimd door de politie, waarop homo’s, lesbiennes en 

transgenders terugvochten op straat. Dit zet dan ook de toon voor een nieuwe politiek van de gay 
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liberation movement van de jaren ‘70. Deze identiteitspolitiek benadrukt de openheid en de trots 

op het bezit van een homoseksuele identiteit. Homoseksuelen moesten niet meer veranderen om 

te passen in een heteronormatieve maatschappij, maar het was de maatschappij die moest 

wijzigen.79 De heersende normen rond gender en seksualiteit moesten weggeveegd worden via 

revolutie.80 De politiek van de gay liberation movement was dus duidelijk beïnvloed door het 

marxisme, antifascisme en feminisme.81  

Toch groeiden er na verloop van tijd spanningen tussen beide bewegingen. Jeffrey Weeks 

omschrijft hierbij vier scheidingen die de radicale bevrijdingspolitiek van de 

homobevrijdingsbeweging ondermijnd heeft. Ten eerste, de verschillen tussen lesbiennes en 

homoseksuelen. De beweging werd gedomineerd door mannen en lesbiennes hadden het gevoel 

dat ze gelimiteerd werden door het mannelijke seksisme in de beweging. De opkomst van het 

feminisme gaf lesbiennes een alternatief om voor hun eisen te strijden.82 Lesbiennes bevonden 

zich dus in een positie tussen de vrouwenbeweging – op basis van hun gender – en de 

homobevrijdingsbeweging – op basis van hun seksualiteit.83  

Ten tweede, de feministische kritieken op mannelijke seksualiteit. Lesbische vrouwen binnen de 

homobevrijdingsbeweging vonden dat ook hier gay male sex codes van een malestream wereld 

gereproduceerd werden. Homoseksuele mannen mogen dan wel slachtoffer zijn van een 

patriarchale heteronormatieve maatschappij, maar hun onderdrukking is toch anders dan die van 

vrouwen, omdat ze geboren zijn als mannen.84 Hierbij ook werd ook de homoseksuele omgang 

met genderrollen bekritiseerd. Zo vonden sommige feministen drag performance kwetsend, 

omdat mannen hierbij bewust de vrouwelijke stereotypen opnamen die de feministen zo 

bestreden. Mannen zagen het dan weer als een manier om zich van alle stereotypen rond 

mannelijkheid te ontdoen.85  

Ten derde, de tegenstelling tussen homoseksuelen die hun strijd linkten aan andere onderdrukte 

groepen en degenen die zich vooral individueel wilden bevrijden en interesse toonden in drugs 

en seksueel hedonisme.  

                                                           
79 Bart Hellinck, “Over integratie en confrontatie: ontwikkelingen in de homo-en lesbiennebeweging,” Bijdragen 
tot de Eigentijdse Geschiedenis 18 (2007): 120. 
80 Sullivan, Critical introduction to queer theory, 29. 
81 Paul Borghs, Holebipioniers: een geschiedenis van de holebi- en transgenderbeweging in Vlaanderen 
(Antwerpen: ’t Verschil, 2015), 95-8. 
82 Jeffrey Weeks, Coming out: homosexual politics in Britain from the nineteenth century to the present 
(Londen: Quartet Books, 1977). 
83 Jeffreys, Unpacking queer politics, 18-22. 
84 Jeffreys, Unpacking queer politics, 146-8. 
85 Jeffreys, Unpacking queer politics, 15-21. 



31 
 

En ten laatste het feit dat de homobevrijdingsbeweging gebouwd was op de premisse dat ze zou 

uitgroeien tot een massabeweging.86 Toch werd na enkele jaren vooral duidelijk dat er van een 

grote massabeweging geen sprake was. Zowel de feministische beweging als de homobeweging 

versplinterde immers geleidelijk door verschillende conflicten, die indiceerden dat seksuele 

bevrijding complexer was dan gedacht.87 Zowel de homobevrijdingsbeweging als de nieuwe 

vrouwenbeweging moesten dus een andere koers kiezen om zichzelf van de ondergang te redden. 

D’Emilio verklaart die ondergang vanuit het radicale discours dat zowel de 

homobevrijdingsbeweging als het radicaal-lesbisch feminisme typeert. Beiden werden 

beschuldigd van een rechts en moralistisch vertoog dat een nieuw beperkend machtssysteem 

creëert op vlak van seksualiteit.88 

Eind jaren zeventig – begin jaren tachtig, verandert de politiek van beide bewegingen dan ook. De 

homobevrijdingsbeweging laat de radicale confrontatiepolitiek los. In plaats van een vertoog van 

bevrijding en verandering van de hele maatschappij, wordt nu gekozen voor een vertoog van 

gelijke rechten voor homoseksuelen en heteroseksuelen.89 In plaats van verschil, staat gelijkheid 

terug centraal – wat bekomen kan worden via legale hervormingen. Er wordt publieke erkenning 

gevraagd voor een bepaalde identiteit, en dit vaak in termen van burgerschap.90  

Tegelijkertijd is er wel de opkomst van queer, dat hier tegengesteld aan is. Wat queer precies 

inhoudt, is moeilijk te definiëren. Vaak wordt dan ook de instabiliteit van de term benadrukt.91 

Wanneer de term toch verklaard moet worden, staat enerzijds deconstructie centraal. Het wil 

benadrukken hoe termen en denkbeelden op vlak van gender en seksualiteit cultureel en 

historisch bepaald zijn en wil dit gaan deconstrueren. Dit in de zin dat het een alternatieve 

levenswijze promoot, die wil ingaan tegen hegemoniale categorieën, zoals de heteronormatieve 

binaire cultuur. Queer ontwikkelt dus opnieuw een anticultuur, maar in plaats van een 

identiteitspolitiek, voert het een anti-identiteitspolitiek die zich los wil maken van de medisch 
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geconstrueerde categorieën, zoals homoseksualiteit, lesbienne, transgender ... Janet Jakobsen 

omschrijft queer dan ook als een handeling, in plaats van een identiteit.92 

2.3.4. KOERSVERANDERING VAN DE TWEEDE FEMINISTISCHE GOLF EN DE 

HOMOBEVRIJDINGSBEWGING 
 

Net als de homobevrijdingsbeweging, verandert ook het feminisme van koers, maar dan op een 

verschillende wijze. Het radicaal- en lesbisch feminisme radicaliseert verder, waardoor ook 

blijvend een separatistische politiek gevoerd wordt in plaats van een politiek van integratie. 

Centraal in de discussie binnen het feminisme in de jaren tachtig staan de zogenaamde sex wars, 

waarin de visies van radicaal culture feministen lijnrecht komen te staan tegenover de visies van 

libertaire feministen over thema’s zoals verkrachting of pornografie. Deze discussie ontstaat uit 

twee paradoxale eisen die centraal stonden op vlak van seksualiteit tijdens de tweede 

feministische golf. Enerzijds werd geijverd voor ‘seksuele bevrijding’, in de zin van recht op 

anticonceptie, abortus, vrouwelijke lustbeleving, lesbische seksualiteit … Anderzijds werden er 

aanklachten geformuleerd tegen verkrachting, seksuele intimidatie, misbruik en uitbuiting. Deze 

twee eisen zorgen voor een spanningsveld, dat uiteindelijk in de jaren tachtig uitmondde in de sex 

wars. 

Libertaire feministen benadrukken de bevrijding van seksualiteit en stellen de individuele 

lustbeleving en vrijheid centraal. De radicaal culturele feministen focussen op een nieuwe 

seksuele cultuur waarin respect voor menselijke waardigheid centraal staat. Zij stellen dat 

seksualiteit een sociale constructie is, waarin patriarchale machtsverhoudingen gereflecteerd 

worden. Pornografie wordt gezien als patriarchale propaganda, die de rol van vrouwen als 

onderdanige versterkt. Er wordt gesteld dat dit schadelijk is voor alle vrouwen, omdat dit zorgt 

voor objectivering en vernietiging van de persoonlijkheid. Bovendien zou porno aanzetten tot 

dwang, geweld en vernedering. Samen met pedofilie en sm waren het toonbeelden van seksueel 

misbruik en uitbuiting van vrouwen. Libertaire feministen omschrijven voorgaande visie echter 

als preuts en autoritair moraliserend.93 

Door de gesofisticeerde kritieken die ontwikkeld werden over seksuele identiteit, politiek en 

macht ebde het enthousiasme voor de seksuele revolutie weg. Historici die werken rond de 

seksuele revolutie, eindigen hun verhaal vaak bij de jaren tachtig als periode van achteruitgang. 

Dit door de populariteit van het seksueel conservatisme in het westen.94 Hoewel er al van bij 
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aanvang van de seksuele revolutie kritiek kwam vanuit het conservatisme met als argument ‘het 

verval van tradities en morele waarden’, wordt die houding vanaf de jaren tachtig toch verder 

uitgedragen.95 Het neoliberalisme en conservatisme dat in de jaren tachtig oprukt is niet in  

dezelfde lijn als het liberalisme van de seksuele revolutie. In plaats van zelfdeterminatie op vlak 

van seksualiteit te benadrukken, krijgt nu een discours van bescherming en risico’s de overhand. 

Dit ging hand in hand met de bewustwording rond de verspreiding van SOA’s, zoals herpes op het 

einde van de jaren zeventig en -belangrijker- aids midden jaren tachtig.96 Maar ook linkse 

progressieve intellectuelen reflecteerden over de vruchten van de seksuele revolutie en ook hier 

waren de meningen verdeeld. De progressieve seksuele pessimisten, zoals Jaap Kruithof en 

Ronald Commers, stelden dat de seksuele revolutie seks louter gefragmenteerd, getrivialiseerd en 

gecommercialiseerd heeft. Ze pleiten voor een vernieuwde omkadering van seks met rituelen, 

waarin de bekwaamheid om lief te hebben opnieuw ontwikkeld moet worden. 97 

 

2.4. HISTORIOGRAFISCHE BENADERING IN ONDERZOEK NAAR DE SEKSUELE REVOLUTIE 
 

2.4.1. HISTORISCHE BENADERING: NUANCERING UNICITEIT 
 

Gelijktijdig met deze reflecties over de seksuele revolutie en haar gevolgen, veranderde geleidelijk 

ook de houding van historici in de benadering van het concept. Historische werken uit de jaren 

zeventig zagen een grote breuk tussen de Victoriaanse tijd, waarin seksualiteit onderdrukt werd, 

en de ‘eigen’ tijd, waarin seksualiteit bevrijd werd. Dit misschien omdat de actoren in zowel de 

studentenprotesten, als de tweede feministische golf en de homobevrijdingsbeweging de nadruk 

legden op het verwezenlijken van een breuk met het verleden en zo dus zelf hun geschiedenis 

schreven. Timm en Sanborn stellen dan ook dat dit al snel mythische proporties aannam en dat 

het belang van de bewegingen voor de geschiedenis op die manier overgewaardeerd werd.98 

Doordat de geschiedschrijving van de seksuele revolutie gelijktijdig verliep met de gebeurtenissen 

zelf, is het moeilijk om deze binnen de historiografische tendensen te plaatsen. Onderscheid 

tussen welk materiaal benaderd moet worden als bron en welk materiaal als secundaire literatuur 

is dan ook soms niet volledig duidelijk. Dit wordt nog eens bemoeilijkt door het feit dat veel 

onderzoekers naar de seksuele revolutie zelf actief waren binnen de protesten, of ze alleszins 

meegemaakt hadden, waardoor ook hun onderzoek een bepaald doel kan nastreven. Ook binnen 
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universiteiten voltrok zich immers een disciplinaire revolutie, die nauw samenhing met de nieuwe 

sociale bewegingen van de jaren zestig. Voorheen stond politiek-institutionele geschiedenis 

centraal in wetenschappelijk onderzoek naar het verleden maar onder invloed van het 

neomarxisme en het poststructuralisme groeide in de jaren zestig de interesse in de nieuwe 

sociale geschiedenis, die gekenmerkt werd door een focus op de macht van onderuit en stemmen 

die voorheen niet gehoord werden. Deze nieuwe sociale geschiedenis sloeg ook de brug naar een 

vernieuwde cultuurgeschiedenis – of eerder mentaliteitsgeschiedenis.99 Beide nieuwe 

geschiedenissen hadden een emanciperende kracht. Door een verstrengeling van feministisch 

activisme en de drang om ongehoorde stemmen aan het woord te laten, ontstonden de 

vrouwenstudies – en later genderstudies - als onderzoeksdiscipline. Een gelijkaardig verhaal kan 

verteld worden over de (homo)seksualiteitsstudies of queer studies. 

Onderzoek naar de seksuele revolutie kan dus algemeen gekaderd worden binnen deze 

tegengeschiedenissen. Dit onderzoek begeeft zich dan op het terrein van verschillende 

subthema’s en verschillende methodes. Waar men aanvankelijk dus meegaat in het grote verhaal, 

wordt de seksuele revolutie geleidelijk genuanceerd – bijvoorbeeld door ze in een breder 

tijdskader te plaatsen. Historici die spreken van een ‘seksuele evolutie’, benadrukken vooral de 

continuïteit in plaats van plotse overgangen. Dit uit zich vooral in sociale gedragsveranderingen. 

Naast de seksuele evolutie, wordt er echter ook gesproken van seksuele revoluties. Wanneer we 

dit toepassen op vlak van tijd, worden er vaak drie seksuele revoluties onderscheiden: op het 

einde van de negentiende eeuw, tijdens het Interbellum en tijdens de jaren zestig – al bestaat hier 

ook discussie over de precieze periodeafbakening.100  

Sommige onderzoekers  traceren de roots nog verder. Dabhoiwala ziet immers een eerste seksuele 

revolutie als centrale component van de Verlichting. Dit droeg bij aan de creatie van de westerse 

visie op seksualiteit in de tweede helft van de twintigste eeuw, waarin privacy, gelijkheid en 

vrijheid centraal staat. Waar vrouwen en lagere sociale klassen de vruchten van deze seksuele 

revolutie nog niet konden plukken, komt hier verandering in met de seksuele revolutie van de 

jaren zestig.101 Ook Hekma en Giami beginnen hun verhaal over de seksuele revolutie van de jaren 

zestig vroeger, namelijk in de achttiende eeuw. Hierbij benadrukken ze de rol van utopische 

schrijvers zoals  Markies de Sade en Charles Fourier en hun visie over monogamie en de nucleaire 

familie als sturende instituten.102 Naarmate de tijd verstrijkt, worden er ook seksuele revoluties 
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na die van de jaren zestig gezien. Zo omschrijft Volkmar Sigusch een (neo)seksuele revolutie 

tijdens de jaren tachtig en negentig, waarin het optimisme van de jaren zestig vervangen wordt 

door een pessimisme – met seks als bron en scene van verdrukking, ongelijkheid, geweld en 

misbruik.103  

Maar ook als auteurs het enkel hebben over de seksuele revolutie van de jaren zestig, wordt er 

nog steeds over seksuele revoluties gesproken.  Zo typeert Angus McLaren de seksuele revolutie 

als de opkomst en clash van nieuwe seksuele scripts, waarbij het feminisme en de 

homobevrijdingsbeweging een van de belangrijkste zijn.104 Ook Allyn benadrukt dat het moeilijk 

is om de seksuele revolutie te definiëren door de veelheid aan groepen, agenda’s en culturen die 

onder de noemer seksuele revolutie geplaatst worden – en dit op verschillende plaatsen en 

tijdstippen.105 Kan er dan nog wel gesproken worden van een seksuele revolutie, of moet de 

seksuele revolutie gekenmerkt worden door een opeenvolging van revoluties? 106 Ook Hekma en 

Giami gaan mee in deze trend door te stellen dat de seksuele revolutie moet gezien worden als 

een breiwerk van ideeën, gebeurtenissen, controverses en (vergane) dromen, waardoor het 

moeilijk is om een enkele definitie te geven of de belangrijkste karakteristieken ervan te 

identificeren.107  

2.4.2. SOCIOLOGISCHE BENADERING: DE SEKSUELE REVOLUTIE ALS MAATSTAF VOOR 

HEDENDAAGSE VERANDERING 
 

Dat de seksuele revolutie zo moeilijk te typeren is, wordt soms verbonden met de moeilijkheid om 

moderne seksualiteit te definiëren. De seksuele revolutie wordt in onderzoek immers vaak 

benaderd vanuit de gevolgen of veranderingen die ze veroorzaakt heeft voor de hedendaagse 

maatschappij. Via enquêtes over seksueel gedrag, de acceptatie van voorhuwelijkse seksuele 

contacten, het feit dat jongeren vroeger seks hebben en een groter aantal seksuele partners 

hebben… wordt empirisch bewezen dat mensen na de seksuele revolutie seksueel vrijer zijn en 

ruimdenkender zijn op gebied van seksualiteit sinds de jaren zestig. Dit is een beeld dat verder in 

stand wordt gehouden door de voorstellingen van seksualiteit in de populaire cultuur en een 

sociale omgeving vol met seksuele afbeeldingen. Maar Jackson en Scott zijn echter niet zeker van 

wat we uit deze trends kunnen concluderen. Zij benadrukken eerder de tegenstrijdigheden van 

de houding tegenover seks na de zogenaamde seksuele bevrijding.108  
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Weeks gaat hierop verder en onderscheidt ook bij onderzoekers bepaalde tendensen, wanneer de 

balans opgemaakt wordt van de seksuele revolutie. De eerste valkuil is een discours dat uitgaat 

van een onvermijdelijke vooruitgang, namelijk de overgang van een samenleving waarin 

seksualiteit onderdruk wordt naar een waarbij vrijheid centraal staat. Dit wordt beargumenteerd 

aan de hand van de toegenomen diversiteit, keuzes, verlangens en plezier. Ten eerste zou de 

seksuele revolutie gezorgd hebben voor een genderrevolutie.  Het machtsverschil tussen mannen 

en vrouwen zou immers kleiner geworden zijn en gender wordt minder essentialistisch benaderd. 

De erkenning van transpersonen vormt hierbij een interessant voorbeeld. Enerzijds destabiliseert 

dit immers bestaande categorieën van gender, maar anderzijds kan dit ook gezien worden als een 

stap richting de bevestiging van gendercategorieën. Transpersonen moesten voorheen immers 

bewijzen aan autoriteiten dat ze konden leven binnen het andere gender dan dat waarin ze 

geboren waren, vooraleer ze als transgender erkend konden worden.109 

Een tweede verdienste van de seksuele revolutie is de verandering van de intimiteit en 

familierelaties. Giddens ziet immers een overgang op vlak van relaties, waarbij hij het concept 

‘pure relatie’ introduceert. Relaties zijn immers gelijker geworden en worden aangegaan omwille 

van het persoonlijke voordeel dat eruit gehaald wordt. Eerlijkheid en vertrouwen staan centraal 

in deze relatie die gebaseerd is op vrijheid en een gelijke machtsverhouding tussen de 

verschillende partners.110 Dit staat in verband met een andere verschuiving, namelijk de 

vermeerdering van familierelaties. De traditionele familie met het nucleaire gezin zou immers 

vervangen zijn door meer diverse invullingen. In plaats van dit te zien als een gevolg van morele 

degradatie, omschrijft Weeks dit als een gevolg van de vermindering van de patriarchale macht 

over vrouwen en kinderen. Ook hier staat reciprociteit centraal.111 

Een andere verdienste van de seksuele revolutie die voor meer vrijheid heeft gezorgd, is de 

uitbreiding van reproductierechten. Dit om zwangerschap te controleren door verschillende 

vormen van anticonceptie of om zwangerschappen legaal te kunnen beëindigen via abortus, maar 

evenzeer de nieuwe mogelijkheden tot reproductie door technologische verbeteringen, zoals 

IVF.112 Ook adoptierechten voor holebikoppels kunnen hierin vermeld worden. De acceptatie van 

holebis wordt immers ook toegeschreven aan de seksuele revolutie. Homoseksuelen en 

lesbiennes kunnen hun seksualiteit immers meer openlijk beleven en worden daarin ondersteund 
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door enkele rechten.113 Seksueel of intiem burgerschap is hierbij belangrijk. Centraal binnen dit 

concept staat de erkenning van ongelijkheden in de wet voor verschillende groepen op basis van 

seksualiteit met als bedoeling het bereiken van inclusiviteit via gelijke rechten.114 Naast 

homoseksualiteit en lesbianisme worden ook andere vormen van seksualiteit erkend. Oude 

vormen van perversie, zoals sadomasochisme, fetisjisme, biseksualiteit, aseksualiteit, 

polyamoureuze relaties… worden  genormaliseerd 115 Dit met uitzondering van pedofilie. De 

erkenning van seksueel misbruik en geweld staat immers centraal na de seksuele revolutie. De 

privatisering van seksualiteit wordt immers opgevangen door een grotere erkenning van 

misbruik.116 

Een laatste ontwikkeling die wordt toegeschreven aan de seksuele revolutie binnen het discours 

van vooruitgang is de verspreiding van seksuele verhalen. Sinds de jaren zestig kan iedereen die 

zijn stem wil laten horen en die toegang heeft tot verschillende media,  spreken over seksualiteit. 

Voortaan verspreidt iedereen zijn eigen soort van waarheid zonder dat universeel geaccepteerde 

autoriteiten vertellen wat gezegd moet worden. En hoewel dit binnen het discours van 

vooruitgang als argument wordt gegeven, zijn niet alle stemmen binnen deze democratisering van 

het discours rond seks progressief. Dat iedereen zijn verhaal kan doen en dit als waarheid kan 

gelden, heeft een impact op het alledaagse leven. Door discoursen hermaken mensen zichzelf 

immers en wordt de betekenis van intimiteit heruitgevonden.117 

In dit rechtlijnige discours van onvermijdelijke vooruitgang en bevrijding sinds de seksuele 

revolutie ontbreekt volgens Weeks echter het besef dat geschiedenis op toeval gebaseerd is.118 

Naast deze eerste valkuil ziet Weeks een tweede, namelijk dat alles sinds de seksuele revolutie 

gezien wordt als een neergang ten opzichte van het verleden. Op vlak van genderverhoudingen 

benadrukt dit discours dat de seksuele revolutie evenzeer machtsverschillen veroorzaakt heeft – 

en dan in de zin dat de bevrijding van vrouwen gebeurde ten koste van de vrijheid van mannen.119 

Toonbeeld van dit discours is Melanie Phillips idee dat de staat gefeminiseerd wordt, dat de rollen 

van mannen en vrouwen omgedraaid worden en dat mannelijkheid verdreven wordt.120 

Argumenten op vlak van seksualiteit benadrukken hoe slecht en gevaarlijk seks is – behalve als 

het beleefd wordt binnen een heteroseksueel huwelijk. Een eerste bewijs van hoe nadelig de 
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seksuele revolutie was, zijn de gebroken families en het verhoogde aantal scheidingen – die in 

tegenstelling tot het pro-seksuele revolutie discours wel beschouwd worden als een teken van 

morele achteruitgang. Andere argumenten binnen dit discours benadrukken de seksuele 

losbandigheid als gevolg van de seksuele revolutie. Dit zou immers duidelijk zijn door het 

verhoogde aantal mensen met SOA’s of door de geseksualiseerde media. Weeks ziet dit gepaard 

gaan met een enorme angst om de seksuele onschuld van kinderen te beschermen- een angst die 

gekanaliseerd wordt in nieuwe wetten rond seksueel misbruik, seksuele minderjarigheid ... 121  

Een derde discours is het geloof dat alles hetzelfde bleef, ondanks alle inspanningen. Vanuit 

feministische hoek en vanuit het queer-perspectief wordt vaak gesteld dat er wel degelijk 

veranderingen zijn geweest, maar dat er structureel geen diepgaande omwenteling was. 

Argumenten hierbij zijn de blijvende heteronormativiteit en de blijvende populariteit van 

monogamie. Veel mensen denken dat ze tolerant zijn ten opzichte van niet-heteroseksualiteit, 

maar onderzoek toont aan dat dit soms geen verband houdt met de manier waarop mensen in hun 

alledaagse leven geconfronteerd worden met niet-heteroseksuele vormen van seksualiteit. 

Homoseksuele relaties worden sneller aanvaard als ze lange-termijn relaties zijn, monogaam en 

stabiel: de goede homoseksueel in tegenstelling tot de gevaarlijke queer.122 Ondanks het 

verhoogde aantal scheidingen, blijft seriële monogamie de norm op vlak van relaties. Bovendien 

spreekt Eleanor Wilkinson  van ‘een romantisch denkbeeld’. In navolging van Adrienne Richs notie 

‘verplichte heteroseksualiteit’, waarbij heteroseksualiteit opgedrongen wordt via onzichtbare, 

dwingende structuren, ziet Wilkinson een heropleving van het romantische ideaal, waarbij 

langdurige singles gestigmatiseerd worden.123 

Ook op vlak van gender heeft de seksuele revolutie binnen deze visie voor weinig structurele 

veranderingen gezorgd. Weeks stelt dat de traditionele gendernormen nog steeds diep ingebed 

zijn in alledaagse handelingen en in relaties tussen mannen en vrouwen. Vrouwen nemen 

bijvoorbeeld nog steeds de meeste zorgtaken op zich. 124 Op vlak van seksualiteit heerst er nog 

steeds een dubbele standaard: hoewel vrouwelijke seksualiteit meer erkend wordt, blijft dit nog 

steeds verbonden met het nodige behoud van respectabiliteit.125 Daarnaast wordt ook opnieuw 

meer aandacht besteed aan seksuele verschillen door de populariteit van de evolutionaire 

psychologie. Hierin worden sociale verschillen verklaard aan de hand van biologische verschillen. 

En hoewel het mannelijke en vrouwelijke geslacht biologisch verschillend zijn, zijn ze in se gelijk. 
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De spanning tussen gelijkheid en verschil wordt uitgedrukt in een nieuw feminisme, waarin 

vrouwelijkheid benadrukt wordt – het postfeminisme.126 Weeks beklemtoont echter dat deze visie 

geen aandacht heeft voor agency of de impact van kleine veranderingen in het leven van 

individuen.127 

 

2.5. CONCLUSIE  
 

Het is dus duidelijk geworden dat binnen de historische benadering eenzelfde historisch concept 

verschillende betekenissen kan hebben, en dat binnen de sociologische benadering dezelfde 

hedendaagse verschuivingen gebruikt worden als een argument voor of tegen de seksuele 

revolutie. Afhankelijk van het standpunt van de onderzoeker kan de seksuele revolutie dus van 

betekenis veranderen. Dit is mogelijk omdat de gevolgen die aan dit concept toegeschreven 

worden zo ambigue zijn. Sigusch stelt dan ook dat de seksuele revolutie voortdurend gebruikt 

wordt als standaard, van zodra er een debat is over veranderingen in de seksuele cultuur.128 

Als er al geen consensus is over wat de seksuele revolutie nu precies inhoudt binnen de 

academische wereld, hoe wordt er dan omgesprongen met het concept in de alledaagse wereld? 

In het onderzoek hiernaar zijn al beginnende stappen gezet. Een goed voorbeeld hiervan is de 

verzamelbundel De seksparadox: Nederland na de seksuele revolutie. Dit boek wil vanuit 

verschillende invalshoeken immers de manier beschrijven waarop ideeën en opvattingen over de 

seksuele revolutie worden overgeleverd en een rol spelen in de hedendaagse samenleving. Buijs 

stelt expliciet in de inleiding van het boek dat de seksuele revolutie ingezet wordt in hedendaagse 

debatten, omdat het zo’n onduidelijk fenomeen is. 129   

Buijs gaat in het boek kort in op de manier waarop dat gedaan wordt: “of het nu de verhitte 

discussies zijn over de multiculturele samenleving, of de volksverontwaardiging over de 

homorechten in Rusland: in al die controverses worden autochtone Nederlanders opgevoerd als 

seksueel bevrijde mensen, die de gave hebben verworven om seksuele anderen als gelijken te 

zien”. Verder omschrijft hij seksuele gelijkheid als een lakmoesproef van binnenlandse integratie, 

en als belangrijk Nederlands exportproduct.130 Nederlanders zouden zich de afgelopen decennia 

                                                           
126 Jackson en Scott, “Sexual anatomies in late modernity,” 240-1; Sarah Gamble, “Postfeminism,” 36-45. 
127 Weeks, “A different World,” 6-7. 
128 Sigusch, “The neosexual revolution,” 335. 
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steeds meer zijn gaan identificeren met seksuele vrijheid – een concept dat hij, samen met 

‘gelijkheid’ omschrijft als de erfenis van de seksuele revolutie.131 

En hoewel hier al erg veel waardevolle informatie in vervat zit, leek de rest van het boek slechts 

hedendaagse seksualiteit te behandelen, zonder hierbij terug te verwijzen naar de rol van de 

seksuele revolutie. Dit gebeurt dan ook vaker. Onderzoeken worden vaak ingeleid of besloten met 

de stelling die ingaat op een zogenaamde erfenis van de seksuele revolutie of op de 

mythologisering van de seksuele revolutie. Buelens schrijft dat we vandaag allemaal erfgenamen 

zijn van de seksuele revolutie, maar dat hetgeen we met de erfenis moeten aanvangen vorm is van 

debat.132 En Allyn besluit zijn onderzoek met de volgende stelling: “de seksuele revolutie maakt 

deel uit van onze nationale (Amerikaanse) mythologie, verzekerd van een plaats door zowel 

rechts als links. Als een nieuwe seksuele revolutie onze waarden en normen dooreen zou 

schudden, dan zou de betekenis en mythologie van de seksuele bevrijding van de jaren zestig en 

zeventig opnieuw veranderen.”133 

Opvallend is echter dat deze stellingen niet verder onderbouwd worden doorheen hun onderzoek. 

Dit onderzoek wil hier dan ook verder op ingaan door deze gevoelsmatige stellingen op een 

wetenschappelijke manier verder te onderzoeken. Bovengenoemde onderzoekers lijken de mythe 

rond de seksuele revolutie dan wel te benadrukken, maar hoe wordt er nu precies verwezen naar 

de seksuele revolutie in een hedendaags discours? Met welke gebeurtenissen en waarden wordt 

deze in verband gebracht? En wat wil men precies bereiken door de seksuele revolutie te 

vermelden? Bovendien wil ik bovengenoemde stellingen onderzoeken op een langere termijn. Is 

er altijd op dezelfde manier verwezen naar de seksuele revolutie? Met deze  vragen als centraal 

gegeven wil dit onderzoek het concept ‘seksuele revolutie’ dan ook verder deconstrueren in de 

traditie van het poststructuralisme, dat instabiliteit van betekenissen benadrukt.  

                                                           
131 Buijs, Geesink en Holla“ De seksparadox en het emancipatiemonster,” 70. 
132 Geert Buelens, De jaren zestig: een cultuurgeschiedenis (Amsterdam: Ambo.Anthos, 2018), 14. 
133 Allyn, Make love, not war, 300. 
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3. THEORETISCH, HEURISTISCH EN METHODOLOGISCH KADER 
 

In het vorige hoofdstuk is het duidelijk geworden dat er geen consensus bestaat over het begrip 

‘seksuele revolutie’. Daarom is het dan ook zo interessant om te onderzoeken op welke manier de 

seksuele revolutie voorgesteld wordt buiten het historisch onderzoek. Deze onderzoeksvraag leunt 

aan bij verschillende onderzoekstradities. In dit onderdeel wordt ingegaan op enkele 

onderzoekstradities- en methoden die aanleunen bij dit onderzoek. Op die manier wordt het gepaste 

kader gecreëerd van waaruit de eigenlijk bronnenanalyse kan gebeuren. 

 

3.1. TUSSEN EEN BEGRIPSGESCHIEDENIS EN EEN MEMORY STUDY 
 

Als eerste, past de begripsgeschiedenis binnen het kader van dit onderzoek. Hierbij wordt immers 

onderzocht hoe een dominante invulling van begrippen ontstaat, en op welke manier deze 

toegeëigend wordt. Er wordt dus zowel aandacht besteed aan het begrip binnen een ruimer 

semantisch veld, als aan de relatie met de concrete gebruiker en de ideologische context. 

Bovendien wordt er gefocust op verschuivingen van betekenissen doorheen de tijd.134 

Reinhardt Kosseleck is een van de belangrijke stemmen binnen de begripsgeschiedenis. In de 

Geschichtliche Grundbegriffe analyseert hij 130 Duitse politieke of sociale basisbegrippen. Hierbij 

ligt de focus op de ontwikkeling van de Ancien Regime-maatschappij naar de moderne 

samenleving op politiek-sociaal en intellectueel-mentaal vlak. De werkhypothese vertrekt vanuit 

het geloof in een soort 'Sattelzeit' (overgangstijd). R. Koselleck plaatst voor Duitsland de termini 

respectievelijk op 1750 als aanvangsdatum en 1850 als eindpunt. Binnen deze eeuw vonden 

volgens R. Koselleck de belangrijkste betekenisverschuivingen plaats en moest de klassieke 

betekenis van de begrippen plaats maken voor een moderne invulling.135 

Ik vermeld dit omdat zijn vier centrale processen binnen deze metamorfose van begrippen ook 

van toepassing zouden kunnen zijn op het begrip ‘de seksuele revolutie’. Ten eerste is er de 

groeiende democratisering van de begrippen. De maatschappelijke spreiding van hun gebruik 

neemt enorm toe. Hieraan gekoppeld is er de tendens tot 'privatisering' van de begrippen. De 

éénduidige betekenis van het Ancien Regime wordt vervangen door een veelheid aan 

betekenissen die de verschillende sociale groepen aan de begrippen verlenen. Een tweede proces 
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is de 'Verzeitlichung' van de begrippen. De klassieke begripsinhoud deed in grote mate een beroep 

op stereotiepe en tijdloze topoi. De nieuwe, moderne invulling wordt daarentegen veeleer 

gevoelsmatig bepaald door de concrete ervaringen van de gebruikers. Ten derde stelt Koselleck 

een groeiende ideologisering vast. Dit vertaalt zich onder meer in een stijgende abstractiegraad 

en politieke inzetbaarheid van de begrippen. De eenduidige, tijdloze inhoud van de klassieke 

invulling wordt vervangen door een abstracte betekenisinhoud. Door een steeds verdere 

abstrahering, is het gevaar van de betekenisloosheid nooit veraf. De laatste tendens is deze van de 

politisering. Hiermee wordt bedoeld dat met de democratisering van de besluitvorming, 

verschillende groepen konden terugvallen op begrippen die voorheen enkel van toepassing waren 

op de adel en uiteindelijk dus een emancipatorisch programma inhouden.136 

Dit zijn dus interessante conclusies die we in het achterhoofd kunnen houden bij het analyseren 

van het begrip ‘seksuele revolutie’. Tegelijkertijd sluit de vraagstelling van dit onderzoek ook aan 

bij de herinneringsstudies, aangezien er binnen het bronnenmateriaal soms ‘teruggekeken’ wordt 

op een gebeurtenis uit het verleden. Het verleden wordt dus voorgesteld vanuit een bepaalde 

herinnering 

Tegelijkertijd leunt dit onderzoek ook aan bij de geheugenstudies, aangezien dit niet louter de 

studie is van een begrip, of een woord, maar van een historische gebeurtenis. Bovendien wordt 

die historische gebeurtenis gesitueerd in een recent verleden, waardoor er vanuit herinneringen 

over de seksuele revolutie gesproken wordt. Binnen artikels wordt vaak teruggekeken op de 

seksuele revolutie en op die manier wordt ook informatie verschaft over de wijze waarop een 

historische gebeurtenis herdacht wordt. Sinds enkele jaren wordt veel aandacht geschonken aan 

het concept ‘herinnering’ in historisch onderzoek. De term ‘collectieve herinnering’ werd al in het 

midden van de twintigste eeuw op de kaart gezet door Maurice Halbwachs, maar werd pas in de 

jaren tachtig herontdekt in onderzoek.137 Halbwachs zag het collectief geheugen als de manier 

waarop een gemeenschap tot een bepaalde representatie van het verleden komt. Hierbij 

benadrukte hij dat dit sociale constructies zijn die afhangen van de sociale context en kaders 

waarin ze verkeren. Over eenzelfde gebeurtenis kunnen dan ook verschillende collectieve 

herinneringen zijn die bovendien kunnen veranderen doorheen de tijd.138 

Het collectief geheugen is in die zin geen object, maar een dynamisch sociaal-cultureel 

beeldvormingsproces waarin verschillende actoren permanent op elkaar inspelen. Een 

voortdurend evoluerend onderhandelingsproces over het verleden creëert dus een ruimte waarin 
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de complexe vorming van het geheugen uiteindelijk plaatsvindt. De focus ligt op de wisselwerking 

van dit geheugen in relatie tot het individueel geheugen, tot het sociaal geheugen en tot de 

politieke, sociale, economische, culturele en institutionele memory makers die van bovenaf een 

hegemonische representatie van het verleden promoten.139 Dit officiële geheugen wordt in studies 

rond trauma’s soms gecontrasteerd met het populaire geheugen, met nadruk op het verschil 

tussen wat mensen geloven wat in het verleden gebeurd is tegenover wat in realiteit gebeurde.140 

Een ander veelgebruikt concept in geheugenstudies is het communicatief geheugen. Dit zijn 

herinneringen die onbewust doorgegeven en geconstrueerd worden via alledaagse 

communicatie, wijdverspreide massamedia en moeilijk af te bakenen sociologische netwerken. De 

impact van populaire cultuur (de media, boeken, films, documentaires, muziek enz… op de 

vorming van geheugens/herinneringen) in verhouding tot de elitaire constructie is dus 

belangrijk.141 

Bovengenoemde concepten worden meestal gebruikt in de context van onderzoek naar 

traumatische gebeurtenissen. Een beter concept voor dit onderzoek is misschien 

‘herinneringscultuur’, de omgang met een bepaald verleden.142 Hoewel dit concept ook meestal 

betrekking heeft op de herinnering van de Tweede Wereldoorlog, wijst het eerder op de pluraliteit 

van de betrekkingen tot het verleden die zich doorheen de tijd in allerlei vormen manifesteert.143 

Het heeft betrekking op de al dan niet bewuste verwerking en doorwerking van het verleden, 

waarbij opvattingen, waarden en normatieve codes van een sociale groep tot uitdrukking worden 

gebracht.144 Terwijl herinneringscultuur verwijst naar de verwerking van een specifiek verleden 

door een gemeenschap, duidt de overkoepelende term ‘historische cultuur’ op de overgeleverde 

opvattingen en kennis waarbinnen de omgang met het verleden vorm krijgt. Het is  de productie 

van historische kennis en de organisatie van het historische veld zelf die er voor zorgt dat mensen 

zich op een verschillende wijze dingen kunnen herinneren, als uitdrukking van een bepaalde 

verhouding tot het verleden en profilering van persoonlijke en collectieve identiteiten.145  

Identiteiten worden immers gevormd in verhouding tot het verleden. Geïnspireerd door de Duitse 

historicus Herman Lübbe poneerde Chris Lorenz dat mensen en groepen hun identiteit vormen 
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“in een reconstructie van het verleden vanuit hun visie op het heden en met het oog op de 

toekomst.”146 Vooral interessant voor dit onderzoek is het publieke gezicht van identiteit, de 

zelfpresentatie. Ook het beeld dat een bepaalde groep van zichzelf heeft (zelfbeeld) of van anderen 

(categorisering), het toeschrijven van beelden door anderen (reputatie) of de wensen van de 

groep zelf (streefdoel) hebben betrekking op de beeldvorming van een bepaalde groep. Dit 

gebeurt meestal aan de hand van positionering ten opzichte van anderen.147 

Al deze inzichten kunnen toegepast worden op de centrale vragen van dit onderzoek: op welke 

manier wordt de seksuele revolutie gerepresenteerd? Verandert de manier van voorstellen? En 

door welke groepen wordt dit uitgedragen? Concreet willen we deze vragen beantwoorden door 

te kijken hoe er sinds de jaren zestig over de seksuele revolutie gecommuniceerd wordt in 

literatuur, kunst, mythes,  media ... Deze representatie werd door Jan Assman het cultureel 

geheugen genoemd.148 

 

3.2. MEDIA, DISCOURS, REALITEIT EN SEKSUALITEIT 
 

Dit onderzoek focust op media als representatie van het collectieve geheugen van de seksuele 

revolutie. Meer specifiek gaat het om een analyse van elk artikel waarin de seksuele revolutie 

besproken wordt in bepaalde Nederlandse landelijke dagbladen.149 Op die manier kunnen we 

nagaan op welke manier de seksuele revolutie voorgesteld wordt, of de manier van voorstellen 

verandert en door welke groepen dit wordt uitgedragen. Dit wordt gedaan via een analyse van de 

manier van spreken over de seksuele revolutie. Krantenartikelen worden immers op een bepaalde 

manier geschreven, via een bepaald discours.  

Dit discours kan voortkomen uit de ideologische achtergrond van de krant. Voor de jaren zestig 

konden Nederlandse kranten immers makkelijk ingedeeld worden volgens een bepaalde 

ideologie. In de loop van de jaren zestig ontzuilde het krantenlandschap geleidelijk en intussen 

zijn de meeste kranten niet meer uitgesproken politiek.150 Toch blijft elke berichtgeving op een 

bepaalde manier gevormd via verschillende processen: een journalist moet een selectie maken 

tussen alle berichten die op de redactie binnenkomen, er gebeurt een selectie op grond van de 

belangstelling van het beoogde publiek, van de journalist zelf, de kranteneigenaar, of op grond van 
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wat voor het land, voor een partij, een ideologie of een sociale groep van vitale betekenis mag 

worden geacht.151 

Dit alles heeft invloed op welke artikels de krant halen en op welke manier er geschreven wordt 

– met andere woorden: het discours. Een discours bestaat immers uit een verzameling van talige 

handelingen via communicatieve middelen zoals woorden, zinnen, teksten, maar ook gebaren, 

beelden en uitspraken die zich binnen een sociale context voordoen.152 Hierbij zijn verschillende 

soorten discours, die te herkennen zijn aan een coherente groep statements binnen een bepaald 

sociaal domein – zoals een mediadiscours. Onder invloed van het sociaal-constructivisme 

ontstond enerzijds het idee dat de sociale context het discours beïnvloedt: welk discours wordt 

gezien als passend, wie mag een legitieme definitie of diagnose geven aan een bepaald sociaal 

conflict, wie heeft de macht om objectiviteit te claimen, ideologie te neutraliseren en de common 

sense-betekenis van een concept te bepalen. Onder invloed van het poststructuralisme ontstond 

immers het idee dat geen enkele talige uitdrukking neutraal was. Zo is de denotatie van een 

concept slechts de common sense betekenis op dat moment, waardoor het op dat moment de 

neutrale, feitelijke betekenis lijkt van een concept. 153  

Barthes paste dit idee breder toe met wat hij als ‘mythes’ omschrijft. Dit zijn ideologieën van de 

tijd die dominante culturele en historische waarden, houdingen en geloven neutraliseren, 

waardoor ze natuurlijk, normaal, vanzelfsprekend en tijdloos lijken – dus objectieve en echte 

weergaven van hoe de dingen zijn. Vaak dienen mythes dan ook de ideologie van de machtigere 

groepen in een samenleving, aangezien zij de mogelijkheid en toegang hebben.154 Zo omschrijven 

George Lakoff en Mark Johnson de mythe van de objectiviteit, die dominant is in de Westerse 

cultuur.155 Deze mythe gaat samen met rationaliteit en onpartijdigheid en dringt vaak door in het 

discours van wetenschappelijk onderzoek, moraliteit en journalistiek. Deze mythes naturaliseren 

dan ook het feit dat journalistiek subjectief en ideologisch gekleurd is. 156  

Geleidelijk aan werd deze mythe van objectiviteit dan ook erkend door journalisten. De 

Frankfurter Schule had immers invloed op het idee van media in de jaren zestig. Zo was de theorie 

van Horkheimer en Adorno rond de gestandaardiseerde wijze van cultuurproductie en de theorie 

van Habermas over de manipulatie en onderdrukking van de arbeidersklasse door de 

kolonisering van de media door de burgerlijke klasse om bestaande machtsverhoudingen te 
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bestendigen, bijzonder invloedrijk. Een nieuwe generatie journalisten zette zich dan ook af tegen 

de ‘brave journalistiek’ uit de jaren vijftig: een journalist had assertiviteit en persoonlijkheid 

nodig.157  

Een nieuwe generatie van journalisten ondersteunde dan ook het idee dat pure objectiviteit als 

journalist niet bestaat, wel een onafhankelijk en afgewogen oordeel dat altijd vanuit de 

persoonlijkheid van de journalist voortkwam. Hierdoor ontstond het ideaal dat journalisten 

moesten uitkomen voor hun standpunt, maar toch bleef dit beperkt tot het erkennen van hun 

engagement als journalist, namelijk het verlangen naar maatschappijverandering en het bieden 

van een doelbewust podium voor kritische geluiden. Zo gingen journalisten soms tegen de 

ideologie van hun krant in om de stem te vertolken van groepen die voorheen nooit aan het woord 

gelaten werden. Maar ook hier moet er een keuze gemaakt worden over welke stemmen je laat 

horen – en dan vooral welke je niet laat horen, waardoor een bepaald discours dominant kan 

worden.158 Bovendien vertroebelde het onderscheid tussen het brengen van het nieuws, de 

achtergrond van het nieuws en de analyse in deze ‘nieuwe journalistiek’ en vermeldde een 

journalist vaak wat de belangrijkste info was uit een nieuwsfeit, zodat lezers niet langer op eigen 

houtje conclusies moesten trekken.159 

Op die manier kan een bepaald dominant discours, gecombineerd met een ‘handleiding’ over hoe 

het nieuws gelezen moet worden steeds meer het denken van het publiek bepalen. Het sociaal-

structuralisme stelt immers dat een discours evenzeer de werkelijkheid produceert als dat het er 

een product van is. Dit toegepast op seksualiteit brengt ons bij de ideeën van Michel Foucault. 

Centraal hierbij staat het idee dat een discours een regulerende praktijk is die macht kan 

uitoefenen door ware uitspraken. Hij stelt dat seksualiteit geconstrueerd wordt door de manier 

waarop mensen in staat zijn om erover te praten en het te begrijpen in een bepaalde tijd en 

plaats.160 In Nederlandse context uitte Foucaults idee zich vooral in onderzoek naar de manier 

waarop seksualiteit besproken en gerepresenteerd wordt in verschillende media. Enerzijds focust 

dit onderzoek zich vooral op de manier waarop seksualiteit voorgesteld wordt in jongeren- en 

vrouwenmagazines.161 In vrouwenmagazines werden twee dominante discours gevonden. 
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namelijk dat van heteroseksualiteit en monogame seksualiteit als norm, en anderzijds dat van 

seksualiteit als intimiteit.162 In jongerenmagazines werd tot eind jaren negentig op een 

romantische manier over seks gesproken, om daarna een discours te krijgen dat focust op de 

seksuele drift van mannen en op tolerantie. 163 

Anderzijds wordt in het onderzoek gefocust op het debat rond de zogenaamde seksualisering van 

de samenleving – en dan vooral bij jongeren - en de morele paniek die hierrond woedt.164 Hierin 

wordt de negatieve rol van media benadrukt. Wanneer het gaat over onderzoek naar 

genderrelaties in de samenleving, zou de journalistiek enkel op seks focussen. Alle andere 

problemen komen niet aan bod, aangezien ze oud nieuws zijn over hardnekkige misstanden waar 

nauwelijks verandering in zit.165 Aangezien we dagelijks geconfronteerd worden met 

krantenkoppen die focussen op de zogenaamde seksualisering van de samenleving, ontstaat 

hierover een breed debat. Eigenlijk focussen de artikels meestal slechts op heel specifieke en 

relatief marginale verschijnselen die tot een ontwikkeling gebombardeerd worden.166 Treffend is 

ook dat er overwegend veertig- tot vijftigplussers aan het woord komen, maar dat we de tieners 

die onderwerp zijn van de bekommernis niet horen, aangezien het debat hen als kwetsbare 

slachtoffers positioneert aan wie je geen autonome mening kan toeschrijven.167 Een laatste 

bevinding is dat het debat een racistische ondertoon heeft. Het debat zou uitgaan van een witte 

hegemonie, aangezien het anti-seksualiseringssignaal van jonge moslima’s genegeerd wordt of 

wordt weggezet als een betreurenswaardig onderdeel van de traditionele islam. Dit terwijl er 

enkele jaren terug een heus debat gevoerd werd over de nodige seksuele bevrijding van moslima’s 

naar aanleiding van het dragen van een hoofddoek.168 

In deze onderzoeken wordt dus duidelijk dat een eentonig discours rond seksualiteit in media niet 

vreemd is. Anders dan vorige onderzoeken focust dit onderzoek op de representatie van een 

historische gebeurtenis – terwijl ook onder historici geen consensus is over wat deze gebeurtenis 

nu juist inhoudt. Het is dan ook interessant om te kijken hoe de seksuele revolutie in media 

voorgesteld wordt en wat ermee geassocieerd wordt. Eens we dit weten kunnen we het 

                                                           
onderzoek naar de representatie van seksualiteit in vrouwentijdschriften” (Masterproef Erasmus Universiteit 
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164 Zie: Linda Duits en Liesbet Van Zoonen, “Veertig dagen zonder seksualiseringsdebat” Socialisme en 
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168 Duits en Van Zoonen, “Veertig dagen zonder seksualiseringsdebat,” 22-3. 
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dominante discours traceren, zodat bepaalde concepten en denkwijzen doorheen de tijd 

ontmaskerd kunnen worden.  

 

3.3. KRITISCHE DISCOURSANALYSE 
 

Om dominante discoursen en de ideologische legitimatie ervan in de representatie van de 

seksuele revolutie te deconstrueren maken we gebruik van de kritische discoursanalyse (KDA) 

als methodologie. KDA wil die ideologische werking van een discours blootleggen via een kritische 

analyse van de taal enerzijds, en anderzijds ook verklaren aan de hand van de sociale context 

waarin teksten geproduceerd worden. Deze methodologie ontstond in de jaren negentig uit een 

internationaal en heterogeen netwerk van wetenschappers die onderzoek deden naar de 

ideologische functies van taal. De meeste ideeën die centraal staan in KDA werden geformuleerd 

door Kress in 1990.169 Norman Fairclough, Ruth Wodak en Teun van Dijk probeerden dit verder 

te expliciteren en te bundelen tot een specifieke methode in Methods of critical discourse analysis, 

maar bleven tegelijkertijd benadrukken dat KDA niet één methode heeft. De specifieke aanpak 

hangt af van onderzoek tot onderzoek.170 

Dit onderzoek is vooral gebaseerd op Faircloughs methode omwille van verschillende redenen. 

Fairclough focust vooral op conflicten binnen een samenleving of op radicale veranderingen in 

een maatschappij, waarbij macht en strijd om macht centraal staat: KDA moet focussen op de 

problemen die minderheden ervaren binnen bepaalde samenlevingen.171 Bij de casus van dit 

onderzoek is dit misschien minder duidelijk, maar toch lijkt deze methode nuttig. De seksuele 

revolutie wordt immers vaak omschreven als een radicale verandering. Daarnaast kan conflict 

zich evenzeer afspelen in de media. Zo benadrukt Fairclough de taal van massamedia als een 

terrein van macht en strijd om macht.172 Hierbij bouwt hij verder op het idee dat media-instituties 

poneren dat ze neutraal en transparant zijn omdat ze ruimte voorzien voor publiek discours, maar 

tegelijk ook werken als een filter. Ze bepalen immers wie wel en geen stem krijgt, waardoor een 

bepaald discours dominant kan worden. Dit dominant discours kan dan steeds meer het denken 

van het publiek bepalen.173 Fairclough ziet taal als een sociale praktijk. Hij stelt dat de wijze 

waarop wij communiceren geen neutrale reflectie is van de wereld, maar dat het samen met 
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sociale identiteiten en sociale relaties een actieve rol heeft gespeeld in het veranderen en creëren 

van onze sociale wereld.174 

Faircloughs model voor KDA bestaat uit drie categorieën of dimensies van een discours. Deze 

staan natuurlijk niet los van elkaar en volgen ook geen strikt vastgelegde volgorde. De eerste 

dimensie is die van de tekst. Dit slaat op alle vormen van communicatie, namelijk spraak, schrijven 

en afbeeldingen. De tekstanalyse wordt gedaan op woordniveau: door bepaalde woorden te 

kiezen, nemen we een bepaalde houding aan ten opzichte van het onderwerp. De tweede analyse 

omvat de discursieve context, waarbij de analyse wordt gedaan op tekstniveau. Hierbij wordt de 

tekst geïnterpreteerd in het licht van de context waarin de tekst geproduceerd werd, het 

leespubliek van de artikels en de ideologische achtergrond van de krant. 175 Daarnaast is het ook 

interessant om te kijken welke onderwerpen benadrukt worden - maar even sprekend zijn de 

onderwerpen die worden weggelaten. In deze dimensie wordt ook onderzocht of het debat binnen 

een groter geheel plaatsvindt. De laatste dimensie is die van de sociale context waarbij het woord- 

en tekstniveau verklaard wordt aan de hand van de bepalende standaarden en normen die 

aanwezig zijn in de samenleving of in een organisatie. De situationele en institutionele context en 

het grotere geheel van maatschappij en cultuur worden geanalyseerd. Bij elk van de onderdelen 

wordt het historische karakter benadrukt, namelijk dat alles binnen een bepaalde veranderlijke 

context geïnterpreteerd en gesitueerd moet worden in tijd en ruimte. 

 

3.4. WERKWIJZE 
 

Dit onderzoek past de KDA toe op krantenartikelen van geselecteerde Nederlandse kranten van 

de jaren zestig tot vandaag, namelijk De Telegraaf, Trouw, NRC Handelsblad, de Volkskrant en Het 

Parool. Omdat dit onderzoek specifiek focust op de manier waarop de seksuele revolutie 

voorgesteld wordt, werden de zoektermen ‘seksuele revolutie’ en ‘sexuele revolutie’ gebruikt. Dit 

wil zeggen dat elk artikel waar de woorden in voorkomen in aanmerking kwam als bron. Het 

bronnencorpus is immers makkelijk doorzoekbaar, aangezien de meeste kranten gedigitaliseerd 

en doorzoekbaar zijn via verschillende databanken. Zo heeft Delpher alle gekozen kranten 

gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt via optical character recognition (OCR) tot 1995. Vanaf 

1995 maakten we gebruik van zoekfunctie op de websites van de kranten zelf voor NRC 

Handelsblad, de Volkskrant en Trouw. Dit werd aangevuld via de databank Nexis Uni, die 
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gedigitaliseerde artikels had voor elk van de geselecteerde kranten van 1994 tot 2014. Vanaf 2014 

maakten we gebruik van de databank Gopress Academic.  

Omdat de zoekterm ‘seksuele revolutie’ of ‘sexuele revolutie’ in meer dan tweeduizend artikels 

voorkomt sinds eind jaren zestig, werd gewerkt met een steekproef. Ten eerste werd een selectie 

gemaakt in jaren: elk vierde en achtste jaartaal per decennium werd geanalyseerd. Dit betekent 

1968, 1974, 1978, 1984, 1988, 1994, 1998, 2004, 2008, 2014 en 2018. Er werd ook gezocht op het 

jaartal 1964, maar dit leverde geen resultaten op. De eerste keer dat de term gebruikt werd in 

Nederlandse kranten, was immers in 1965.176 Deze jaartallen werden geselecteerd om voor een 

evenwicht te zorgen tussen artikels die mogelijkerwijze geschreven werden naar aanleiding van 

de herdenking van mei ‘68 en artikels die daar los van staan. Door de selectie van deze jaartallen 

hebben we zowel artikels die over de gebeurtenissen van de seksuele revolutie zelf kunnen 

rapporteren, als artikels die naar een ‘gebeurtenis’ in het verleden verwijzen. Hiertussen zal een 

onderscheid gemaakt worden bij de analyse. 

Daarnaast werd ook een selectie gemaakt in de onderzochte maanden, namelijk de maanden 

maart, mei, oktober en november. Deze maanden werden doelgericht gekozen, aangezien aan elk 

van deze maanden een jaarlijkse dag verbonden is die gerelateerd is aan gender of seksualiteit, 

namelijk Internationale Vrouwendag (°1911), Internationale Coming Out Day (°1988), 

Internationale Mannendag (°1994), Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie & Transfobie 

(°2004) en  Wereldmeisjesdag (°2012). Zo werd de kans om relevante artikels voor onze 

onderzoeksvraag te vinden mogelijk vergroot, al moet dit onmiddellijk ook gerelativeerd worden. 

Weinig artikels vermelden immers expliciet deze dagen.177 Daarnaast zijn sommige dagen pas zo 

recent ingevoerd dat het voor de jaren voor het ontstaan ervan niet relevant is. 

In totaal leverde dit een bronnencorpus van 167 krantenartikelen op. Hoewel we beroep hebben 

gedaan op drie verschillende databanken, zijn er toch enkele lacunes in het bronnenmateriaal. 

Voor De Telegraaf ontbreekt er gedigitaliseerd materiaal voor het jaar 1998, voor Trouw en Het 

Parool voor het jaar 2004. Aangezien De Telegraaf per steekproefjaar gemiddeld 1,7 artikels 

schrijft, en Trouw en Het Parool respectievelijk 2,8 en 2,5 artikels en er dus gemiddeld slechts 4% 

van het materiaal ontbreekt, zorgt dit maar voor een kleine lacune binnen dit onderzoek. 

Elk van de artikelen binnen de steekproef werd doorgenomen en schematisch ingedeeld om zo 

patronen te kunnen ontwarren. Dit gebeurde chronologisch per krant en algemeen. Deze analyse 

werd ondersteund door het programma Voyant Tools, een hulpmiddel voor digitale tekstanalyse. 

Dit onderzoek wil immers een beginnende stap zetten naar de digitalisering van de humane 
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wetenschappen. Voyant Tools is een toolkit die sommige data mining-processen 

gestandaardiseerd heeft. Data mining is een methodologie die vanaf de jaren tachtig opkwam in 

het onderzoeksveld rond artificiële intelligentie en geleidelijk ingang vond in de humane 

wetenschappen. Het doel van deze methode is om een digitaal bronnencorpus te verkennen en 

verborgen patronen en verbanden bloot te leggen.178 Belangrijk hierbij is dat het bronnencorpus 

gekuist wordt door hooflettergebruik, woordvolgorde of spelling te standaardiseren, zodat het 

makkelijk doorzoekbaar is.179 Voor dit onderzoek waren de grootste aanpassingen het verbeteren 

van schrijffouten door een slechte OCR-transcriptie en het uniformiseren van de term ‘sexuele 

revolutie’ naar ‘seksuele revolutie’. 

Via Voyant Tools werd de woordfrequentie zichtbaar en kon nagegaan worden welke woorden 

met elkaar geassocieerd worden. Dit zijn slechts basisfuncties, maar om verder te gaan is er vaak 

meer vertrouwdheid nodig met programmeren.180 Daarom werd de data mining vooral gebruikt 

als hulp bij de close reading van het bronnenmateriaal – de meest gebruikte methode bij historisch 

onderzoek waarbij er gefocust wordt op de details in een relatief klein bronnencorpus. Het liet 

immers toe om alle 167 artikelen tegelijk te analyseren, terwijl een close reading meestal op een 

kleiner bronnencorpus wordt uitgevoerd. Voor dit onderzoek werd dan van de 167 artikelen ook 

een close reading gedaan van de artikels die het meest relevant waren voor de probleemstelling. 

Hierbij werd Faircloughs stappenplan gevolgd, waarbij eerst het bronnencorpus op zich wordt 

besproken.181 Er wordt ingegaan op de ideologische achtergrond van de krant, het beoogde 

lezerspubliek en de relatie tussen de schrijver en de ontvanger. Daarna wordt de tekst 

geanalyseerd en geïnterpreteerd. De tekstanalyse bestaat uit verschillende niveaus. Enerzijds 

wordt er nagegaan wat er gezegd wordt. Vraag hierbij is: welke thema’s komen vaak terug? Deze 

analyse wordt ondersteund aan de hand van topoi. Dit zijn sleutelconcepten en thema’s die een 

bepaalde samenhang geven aan een tekst en bepaalde terugkerende achterliggende gedachten uit 

het discours categoriseren. Topoi zijn dus de verbindende concepten tussen de argumenten en de 

conclusie en zijn categorieën waaronder we verschillende soorten van argumentaties kunnen 

plaatsen.182 Deze topoi zijn geformuleerd en afgebakend in functie van de probleemstelling, maar 

vaak komen dezelfde thema’s voor. Enkele vaak voorkomende voorbeelden, die ook van 

toepassing zijn voor dit onderzoek, zijn de verklaring van de nationale identiteit of uniciteit, de 

                                                           
178 Matthew Lockers en Ted Underwood, “Text-mining the humanities,” in A new companion to digital 
humanities (Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015), 291-2. 
179 Lockers en Underwood, “Text-mining the humanities,” 299. 
180 Lockers en Underwood, “Text-mining the humanities,” 297-8. 
181 Zie hoofdstuk ‘4. Bronnenmateriaal’. 
182 Ruth Wodak, “The discourse-historical approach,” in Methods of Critical Discourse Analysis, eds. Ruth 

Wodak en Michael Meyer (Londen, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE publications, 2001), 74.  



53 
 

nationale geschiedenis, het contrast tussen het verleden en het heden, tussen Oost en West of het 

Westen en de periferie.183  

Anderzijds word ook nagegaan hoe iets gezegd wordt. Hierbij wordt gefocust op de vormelijke 

analyse, namelijk specifieke verwoording en zinsconstructies. Veel voorkomende 

aandachtspunten binnen de analyse van de verwoording zijn denotatie en connotatie, het gebruik 

van synoniemen, antoniemen, overdrijving, scheldwoorden, woorden met een dubbele bodem, 

hyponiemen (oneigenlijke veralgemening, extrapolatie), of spin- en kleurwoorden. Bij analyse van 

de zinsconstructies wordt er gelet op bepaalde associaties, insinuaties, suggesties, het zaaien van 

twijfel, het gebruik van een veronderstelling of een impliciete betekenis, het betekenisvol 

gebruiken van irrelevante details, het inzetten van een disclaimer of het gebruik van actieve of 

passieve zinsconstructies. Een laatste reeks aandachtspunten houdt het midden tussen een 

vormelijke en inhoudelijke analyse, namelijk het legitimeren of delegitimeren van bepaalde 

gebeurtenissen, het gebruik van het wij-zij-denken of inclusie- en exclusiemechanismen, het 

categoriseren, het gebruik van het buiksprekersmechanisme dat iets voorstelt als ‘algemeen 

geweten’ of de streng-maar-rechtvaardig-strategie. 

Het is dus duidelijk dat we vooral focussen op de geschreven taal bij deze analyse. Fairclough zelf 

spreekt eerder van semiose, wat ook beeldtaal, gesproken taal en lichaamstaal inhoudt. 184 De 

laatste twee zijn minder van toepassing voor dit onderzoek, aangezien in nieuwsartikelen alles 

uiteindelijk in een geschreven tekst wordt omgezet. Bijgevoegde afbeeldingen en foto’s zouden 

een interessante toevoeging zijn aan dit onderzoek. Ook hier zouden interessante evoluties 

zichtbaar kunnen zijn, zoals de design revolutie. Broersma ziet immers een evolutie in illustraties 

bij artikels in Nederlandse kranten. Tot 1980 waren de toegevoegde beelden meestal 

portretfoto’s, maar door de popularisering van de televisie werd het gebruik van beelden meer 

aangemoedigd. Om jonge lezers aan te trekken werden er meer diverse foto’s toegevoegd en werd 

er meer kleur gebruikt. In de jaren negentig zou de kwaliteit van de foto’s belangrijker worden 

dan de kwantiteit. Critici omschrijven deze evolutie soms als oppervlakkig en sensationeel.185 

Toch zou dit tevens de analyse voor dit onderzoek bemoeilijken, aangezien een van de gebruikte 

databanken (Gopress Academic) de illustraties bij artikels niet opneemt.  

 

3.5. ENKELE KRITIEKEN  
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Om dit hoofdstuk af te sluiten, zijn enkele kritieken op het theoretisch kader en de methode van 

dit onderzoek op zijn plaats. In onderdeel ‘3.1. Herinnering en representatie van het verleden’ ging 

uit van concepten zoals het collectief geheugen, het cultureel geheugen en historische cultuur. 

Hoewel dit een goed vertrekpunt is voor deze studie, blijft dit toch eerder een representatiestudie 

in plaats van een geheugenstudie. Historici onderzoeken de wijze waarop een samenleving het 

verleden herinnert immers vaak op basis van de representatie van dat verleden in de fysieke 

nalatenschap van die samenleving, wat ook het geval is met dit onderzoek dat focust op kranten. 

Er is echter een problematische relatie tussen representatie enerzijds en perceptie anderzijds. Net 

omdat dit gaat om relicten van een bovenlaag van de samenleving en ze een publiek karakter 

hebben, is het niet representatief voor het grootste deel van de samenleving.186  

Dit is dus eerder een studie van de manier waarop de seksuele revolutie voorgesteld wordt in 

verschillende artikelen, uit verschillende Nederlandse kranten. Dit onderzoek is dan ook niet 

representatief voor de Nederlandse bevolking. Hoewel Nederland nog steeds omschreven wordt 

als een krantenland, heeft de krant sinds de jaren negentig een dalende oplage. In 2013 las nog 

ruim 57% van de bevolking een krant en 50%  wilde er voor betalen.187 Wanneer we kijken naar 

het lezerspubliek is meer dan de helft van de lezers van Trouw, NRC Handelsblad, De Telegraaf of 

de Volkskrant ouder dan vijftig jaar.188 Jongeren en inwoners met een migratieachtergrond zijn 

voor de ‘traditionele’ kranten moeilijker te bereiken. Er wordt dan ook geëxperimenteerd met 

manieren om abonnees terug te winnen: abonnementen hebben meer gevarieerde en 

toegankelijke formules en er worden regio-pagina’s en magazines toegevoegd. Nieuwkomers, 

zoals NRC next, Metro en Spits hebben wel een jonger publiek.189 

Een tweede punt van kritiek op dit onderzoek betreft het eerder technische aspect. Ik verwees al 

naar enkele moeilijkheden in verband met de databanken.190 Als onderzoeker ben je dan ook 

afhankelijk van het bronnenmateriaal dat voorhanden is – voor dit onderzoek zijn dat 

gedigitaliseerde kranten. Ook die gedigitaliseerde kranten zijn echter niet volledig feilloos. De 

databank Delpher digitaliseert de gedrukte kranten immers aan de hand van OCR. Dit wil zeggen 

dat er fouten mogelijk zijn, waardoor artikels met de zoekterm niet geanalyseerd werden. 

Transcriptiefouten zijn echter meest voorkomend bij oude teksten en het bronnenmateriaal van 

dit onderzoek is vrij recent. Het wordt pas problematisch als woorden systematisch foutief 

getranscribeerd worden. Dit kan doordat een bepaald brontype op materiaal geproduceerd werd 
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dat moeilijk te bewaren is. Natuurlijk zou dit probleem opgelost kunnen worden door het 

handmatig doornemen van alle kranten, maar de kosten-batenanalyse weegt hierbij niet op. Het 

is veel arbeidsintensiever en bovendien meer risicovol om artikels over het hoofd te zien.  

Een laatste kritiek die hier op zijn plaats is, betreft de positie van de onderzoeker.  Als onderzoeker 

ben je immers ingebed in een bepaald cultureel denken. Eerder werd al gewezen op de mythe van 

de objectiviteit die heerst in wetenschappelijk onderzoek. Onder invloed van theoretische 

ontwikkelingen in de geschiedtheorie hebben objectiviteitsidealen het hard te verduren gekregen. 

Er groeide immers een bewustzijn dat hedendaagse verhoudingen en representaties van het 

verleden gemedieerd worden door bewuste en onbewuste politieke motieven in het heden. 

Hierdoor wordt een hoge mate van reflectie verwacht van de onderzoeker over de mogelijke 

(politieke) implicaties die een onderzoek heeft.191 

In plaats van dit als een bedreiging te zien voor de ‘noodzakelijke afstand’ dat een historisch 

onderzoek nodig heeft, grijpt een nieuwe vorm van geschiedschrijving deze kans aan om de 

maatschappelijke relevantie van historisch onderzoek nieuw leven in te blazen. Een belangrijke 

manier om dat te doen is via empirisch onderzoek naar de manifestatie van het verleden in 

verschillende domeinen van de samenleving, naar hoe ze vorm krijgen en evolueren, en naar de 

rollen die ze spelen en de contexten waarin ze functioneren.192 

Samenvattend kan gesteld worden dat dit onderzoek enkele belangrijke nieuwe tendensen in 

historisch onderzoek combineert. Zo worden de linguistic turn en de memory turn gecombineerd 

door de representatie van een historisch concept te deconstrueren via een kritische 

discoursanalyse, waardoor mogelijke ideologieën van journalisten of kranten duidelijk worden.  
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4. BRONNENMATERIAAL 
 

Dit hoofdstuk beslaat enkele meer algemene analyses van het bronnenmateriaal. Dit wil zeggen dat 

er nog niet ingegaan wordt op wat en hoe iets gezegd wordt. Om een kritische discoursanalyse te 

doen, is er immers een achtergrondschets nodig van zowel de context waarin de verschillende teksten 

–hier de artikels– geproduceerd werden als van de sociale context waarop werd ingegaan in het 

tweede hoofdstuk. Hierin werd immers de historische achtergrond geschetst, waardoor er nu een 

beter beeld bestaat van de maatschappij en cultuur waarin de artikels gesitueerd worden. In dit 

onderdeel wordt specifieker ingegaan op de context waarin de artikels geproduceerd werden: de 

achtergrond van de verschillende kranten, de journalistieke traditie, de samenstelling van de 

journalisten en de verdeling van de artikels per krant en doorheen de tijd.  

 

4.1. ACHTERGROND KRANTEN 
 

Dit onderzoek focust op enkele grote, belangrijke kranten in Nederland die al bestonden vanaf de 

jaren zestig of jaren zeventig. Op die manier wordt de overgang verzekerd tussen artikels over de 

seksuele revolutie zelf en artikels die ernaar verwijzen als historische gebeurtenis. Meer specifiek 

gaat het om de vijf betalende nationale kranten van Nederland, namelijk De Telegraaf, NRC 

Handelsblad, Trouw, de Volkskrant en Het Parool. Deze kranten werden gekozen omwille van de 

continuïteit. De meeste kranten werden immers opgericht voor de steekproefjaren. Hierbij zijn er 

twee uitzonderingen. Ten eerste, NRC Handelsblad. Deze krant ontstond pas in 1970. Voor 1964 

en 1968 werd zijn voorganger Algemeen Handelsblad opgenomen in de steekproef. Ten tweede 

werd ook de krant Het Vrije Volk onderzocht voor bovengenoemde jaartallen. Dit omdat deze tot 

1970 meetelde als landelijke krant. De krant was oorspronkelijk verbonden aan de PvdA. Vanaf 

het einde van de jaren vijftig ging het echter al bergaf met de krant, waardoor ze uiteindelijk in 

1971 definitief een regionale krant werd met Rotterdam als thuisbasis. In 1991 verscheen het 

laatste nummer van Het Vrije Volk, aangezien de krant erna fuseerde met het Rotterdams 

Nieuwsblad tot het Rotterdams Dagblad. 

Deze selectie streeft naar een zo goed mogelijke representatie van de Nederlandse bevolking, 

waarbij rekening werd gehouden met het geografisch bereik, lezerspubliek en ideologische 

achtergrond. Hierbij moeten twee kanttekeningen gemaakt worden. De tweede grootste 

betalende krant van Nederland, Algemeen Dagblad, ontbreekt in deze selectie. Deze krant werd 

niet opgenomen omdat de inhoud ervan moeilijk raadpleegbaar is: er is amper iets gedigitaliseerd. 

Daarnaast schommelt het Parool tussen een nationale en regionale krant. Vanaf 1997 focust de 

krant vooral op nieuws uit Amsterdam en is ze dus eerder een regionale krant. Toch werd deze 
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krant opgenomen, omdat een vergelijking tussen het zogenaamde vrijdenkende Amsterdam en de 

rest van Nederland ook interessant leek.  

De geschiedenis van enkele van bovengenoemde kranten gaat terug tot de negentiende eeuw, het 

moment waarop de krant verandert van een medium van de goede burgerij naar een 

informatiebron voor het grotere publiek. Zo ontstonden er grote algemene kranten, zoals de 

Telegraaf, en een omvangrijke verzuilde pers, zoals De Volkskrant, het weekblad van de katholieke 

arbeidersbeweging.193Andere kranten kennen hun ontstaan uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens 

de oorlog ontstonden enkele verzetskranten die na de oorlog in het bovengrondse circuit terecht 

kwamen, zoals Trouw en Het Parool.194 Aanvankelijk keerde de verzuilde situatie van het 

krantenlandschap van voor de oorlog terug en bepaalde een politiek beleid of maatschappelijk 

middenveld de visie van de krant. Zo stond Het Parool aan de sociaaldemocratische kant van het 

politieke spectrum en werd Trouw in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog een blad 

voor Gereformeerde Kerken in Nederland en hun politieke partij, de Anti-Revolutionaire Partij 

(ARP).  

In de loop van de jaren zestig ontzuilden verschillende kranten. Zo werd Trouw geleidelijk een 

open krant, die alle vormen van religie als een belangrijk onderdeel van de maatschappij 

beschouwde en zich dus losmaakte van een enkele focus op het orthodox-protestantisme. Ook de 

Volkskrant ontzuilde geleidelijk. Hoewel de krant aanvankelijk gewoon een proces van 

vernieuwing van religieuze en maatschappelijke opvattingen wilde nastreven door de kern van 

het geloof te benadrukken -en dus een katholieke krant wilde blijven- vervreemdde de krant al 

snel van haar katholieke wortels.195 Opmerkelijk hierbij is de plotse aandacht voor de 

studentenbeweging en andere actiegroepen in de jaren zestig. Hierbij zette de jongere redactie de 

toon en dit leidde soms tot interne conflicten binnen de redactie. De toon van artikels over de 

maatschappelijke veranderingen hing dan ook af van de traditie of subcultuur waarin de 

verantwoordelijke redacteurs stonden.196  

Geleidelijk aan kreeg de krant het imago van maatschappijhervormer en dit sloeg aan bij de 

jongere studenten. In de jaren zestig en zeventig verliest de krant enkele traditionele lezers: van 

een lezerspubliek met vooral lager opgeleide katholieke lezers, KVP-stemmers en mensen die in 

de handel en industrie werken, verschuift dit naar een publiek met jongere studenten en 

werknemers in de gezondheidszorg, het onderwijs, de overheid of dienstverlenende bedrijven 

met een voorkeur voor linkse partijen. Niet de politieke maar de moreel-culturele kwesties 
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veroorzaakten ophef. De krant werd door de traditionele lezers dan ook gekenmerkt als te rood, 

te veel anti-gezag, anti-politie of antimilitaristisch, ongenuanceerd, zedenverwilderend of niet 

katholiek genoeg meer.197  

De Volkskrant groeide dan ook uit tot de meest populaire progressieve krant in de jaren zeventig, 

waarbij thema’s als milieu, onderwijs, de derde wereld, jeugdcultuur, de vredesbewegingen, 

gezondheidszorg, democratisering of de maatschappelijke betekenis van kunst vaak 

terugkwamen.198 Het initiatief om vraagstukken te agenderen ging vaak uit van individuele 

redacteuren of deelredacties. Hierin speelde de sociaaleconomische-, kunst- en onderwijsredactie 

een grote rol. De laatstgenoemde kon immers steunen op een netwerk van student-

correspondenten. De sleutelrol van studenten en intellectuelen en de kwaliteiten van de redactie 

leverde de Volkskrant successen op in de vorm van nieuwe abonnementen en journalistiek 

prestige.199  

Voor veel artikels over de jongerencultuur maakte de Volkskrant gebruik van new journalism als 

schrijfstijl. Hierbij worden artikels geschreven van binnenuit, maar tegelijk afstandelijk: het 

combineert persoonlijke pretentie en engagement met mistoestanden in de maatschappij.200 

Onder invloed van  het cultuurkritische klimaat  moest de zogenaamde brave en afstandelijke 

journalistiek van de jaren vijftig omgevormd worden tot maatschappijkritische, onafhankelijke en 

experimentele soorten van journalistiek, zoals onderzoeks-, participerende en non-

conformistische journalistiek. In plaats van de bestaande machtsverhoudingen te bestendigen, 

moesten journalisten zelf op zoek gaan naar de werkelijkheid, die door machten in de 

maatschappij en politiek verborgen werd. Journalistiek draaide om bewustwording en 

confrontatie. 201  

Hierbij worden gebeurtenissen niet enkel meer gerapporteerd, maar vertelt de journalist ons nu 

ook welke conclusie we uit dat nieuws moeten trekken door meer achtergrondinformatie te 

voorzien.202  Dit moest gebeuren vanuit het perspectief van ‘de gewone mens’. Interviewartikels 

werden dan ook populairder.203 Maar ook opiniepagina’s werden belangrijker. Aangezien een 

assertieve en zelfbewuste persoonlijkheid hierbij een ideaal was, werd de journalistiek minder 

anoniem. In plaats van een signatuur ‘van een van onze verslaggevers’, speelden journalisten met 
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naam een rol in het publieke debat en konden ze op die manier een stempel drukken op de 

openbare meningsvorming.204  

Deze stijl was ook kenmerkend voor Het Parool.205 Ook deze krant had een progressieve reputatie 

in de jaren zestig. Zeker door de verhuis in 1965 naar de Wibautstraat in Amsterdam, waar ook 

de Volkskrant gevestigd was, kwam er ruimte voor meer vernieuwing. Beide kranten deelden er 

een rotatiepers waardoor er visueel en inhoudelijk vernieuwingen mogelijk waren. De opmaak 

van de krant werd verstrakt en geüniformeerd. Op inhoudelijk vlak werd er meer aandacht 

besteed aan achtergronden van nieuwsberichten en opinies. Met de inspiratie van de Britse 

editorial page groeide het idee voor een vaste pagina met opinies. Het waren nog geen 

buitenstaanders die af en toe een beschouwing schreven, maar mensen van de krant zelf, 

waardoor het politiek uitgangspunt van een krant vooral duidelijk werd op die pagina.206 

Ook hier was een jonge redactie aan het werk, en ging veel aandacht naar politiek, 

sociaaleconomische thema’s, wetenschap en cultuur. Bovendien was de krant ‘nooit preuts 

geweest’. Ze was progressief op vlak van mode, muziek, literatuur, zeden en moraal en 

onderwerpen die de brave burgerij choqueerden. Minirokken of the Beatles werden door de 

redactie bijvoorbeeld warm onthaald. Toch greep de krant naast de jonge linkse achterban. 

Tussen 1966 en 1968 gooit de krant immers haar eigen ruiten in door de kant van de Verenigde 

Staten te kiezen in de Vietnamcrisis en die van Israël in het conflict met Palestina. 207 

In november 1968 komt het tot een fusie tussen Het Parool en de Volkskrant: de Perscombinatie. 

Dit maakte deel uit van een breder proces van rationalisering binnen de krantenwereld, waarbij 

‘eenzame krantenbedrijven’ uitgroeiden tot grote bedrijven. Door ontwikkelingen op de 

dagbladmarkt was een samenwerking nodig. Binnen hun samenwerking werd benadrukt dat de 

kranten onafhankelijk gedirigeerd zouden worden: het karakter van de krant zou niet aangepast 

worden en de redacties zouden gescheiden blijven.208 In de eerste jaren van de Perscombinatie 

hield Het Parool de Volkskrant recht: Het Parool was immers rijker dan de Volkskrant.209 

Na de fusie geraakt Het Parool echter in blijvende problemen. Er is een steeds grotere polarisatie 

tussen een oudere en nieuwe generatie journalisten, waardoor tussen 1972 en 1974 een kwart 

van de journalisten ontslag neemt. Maar ook inhoudelijk zwakt de kwaliteit af vanaf de jaren 

zeventig. De krant kampte immers met verschillende moeilijkheden. Door de groei van het aantal 
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Nederlanders met een televisietoestel werd de trend die al vanaf de jaren vijftig onder landelijke 

kranten bezig was, versneld: van avondbladen en politiek gebonden bladen naar ochtendbladen 

en politiek ongebonden kranten. In de praktijk betekende dit dat het politiek ongebonden 

ochtendblad De Telegraaf geen problemen kende. De Volkskrant was ook een ochtendblad, maar 

was nog steeds aan het groeien na de ontzuiling. Ook Trouw was in 1965 een ochtendblad 

geworden, maar had een ander probleem met haar lezers. De traditionele abonnees vonden de 

‘verlichte koers’ van de krant onverteerbaar, terwijl nieuwe lezers de krant nog te protestants-

christelijk vonden. 210  Het Parool kon echter geen ochtendblad worden om technische redenen:  

de capaciteit van de pers die gedeeld werd met de Volkskrant liet niet toe om ’s nachts een tweede 

ochtendblad te drukken. 211 

Maar ook op vlak van kwaliteit zwakte Het Parool sterk af. In 1970 werd een nieuwe krant 

opgericht: NRC Handelsblad, een fusie van het Algemeen Handelsblad en de Nieuwe 

Rotterdamsche Courant. De krant wordt getypeerd als liberaal-rechts door het motto Lux et 

Liberitas – licht en vrijheid. De krant heeft een traditie in onderzoeksjournalistiek en concentreert 

zich op berichtgeving over het buiteland, politiek, economie, kunst en opinie. Net als Trouw en de 

Volkskrant wordt deze krant getypeerd als een kwaliteitskrant. Toch zorgde dit niet voor 

spanningen: door een grotere scholingsgraad was er immers een groeiende vraag naar 

kwaliteitskranten. Daarnaast was NRC Handelsblad een avondblad in tegenstelling tot Trouw en 

de Volkskrant én was er een verschil in beoogd publiek. NRC Handelsblad wilde zich niet richten 

op jonge en progressieve lezers, maar eerder op academici met uiteenlopende politieke 

voorkeuren.212  

Toch zorgde de komst van NRC Handelsblad voor een koersverandering van een andere krant, 

namelijk Het Parool. Het Parool had altijd het midden gehouden tussen een populaire en 

kwaliteitskrant. Hoofdredacteur Sandberg wilde immers een popular quality newspaper, die 

toegankelijk was voor iedereen maar toch hoogstaande journalistiek leverde. Met de komst van 

een ander kwaliteitsvol avondblad werd de concurrentie dan ook groot en koos Sandberg ervoor 

om minder te focussen op kwaliteit. De krant benadrukte vooral het ontspannende aspect en 

verlegde ook regionaal haar focus. De krant ging zich meer richten op Amsterdam in plaats van op 

Nederland. Toch leverde dit niet de gehoopte successen en vanaf de jaren tachtig werden de rollen 

tussen de Volkskrant en Het Parool dan ook omgekeerd binnen de Persgroep, waarbij 

ondertussen ook Trouw was opgenomen na financiële moeilijkheden. 213  
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Met Het Parools focus op ontspanning leunt het vanaf de jaren zeventig dichter aan bij De 

Telegraaf. Deze krant mikt immers vooral op amusement en sensatie. De Telegraaf wordt vaak 

gekenmerkt als massakrant, waarbij de lezerskring lijkt op een dwarsdoorsnede van de 

Nederlandse bevolking.214 Politiek gezien neigt de krant naar rechts en wordt ze gekenmerkt door 

een conservatieve en populistische stijl. In de jaren zestig en zeventig werden de tegencultuur en 

de nieuwe sociale bewegingen dan ook verketterd in de krant. Op die manier vond De Telegraaf 

tijdelijk een doelgroep bij de conservatieve katholieken, die zich voorheen tot de Volkskrant 

richten. Van 1960 tot 1975 kende de krant dan ook een spectaculaire groei.215  

 

Algemeen gezien was er tot de jaren tachtig een oplagestijging op vlak van kranten in Nederland. 

Tot eind jaren negentig waren er schommelingen om daarna een daling te zien.216 Het 

krantenlandschap ziet er vandaag dan ook iets anders uit: fusies en commercialisering zijn zich 

blijven verderzetten. Zo werd de Perscombinatie met Trouw, Het Parool en de Volkskrant in 1995 

overgenomen door de Nederlandse Unie, een groot dagbladconcern met daarin onder andere NRC 

Handelsblad. In 1996 werd het onderdeel van PCM Uitgevers, wat in 2009 dan weer werd 

overgenomen door de Persgroep. In 2003 verzelfstandigde Het Parool met hulp van de Persgroep. 

De Telegraaf maakt deel uit van de Uitgeversmaatschappij De Telegraaf (UMT), een 

dochtermaatschappij van de Belgische Telegraaf Media Groep. Deze aanbiedersconcentratie 

veroorzaakt vaak argwaan onder journalisten uit angst voor een verschraling van het 

opinieklimaat. Sinds de jaren zestig kwamen er dan ook enkele wetten tot stand ter bescherming 

van een heterogeen, meerstemmig publiek debat. 217 
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4.2. ANALYSE KRANTEN 
 

In dit onderdeel wordt een eerste verkennende analyse gedaan van het bronnencorpus. Dit 

gebeurt nog niet op tekstniveau. Daar wordt in het volgende hoofdstuk immers op ingegaan. De 

analyse gebeurt immers op het niveau van de kranten en van de artikels. Centrale vragen die hier 

beantwoord worden zijn: hoe verhoudt de steekproef zich ten opzichte van het algemene totaal? 

Zijn er grote verschillen tussen de kranten onderling? Welke tendens zien we per jaar? Zijn er 

grote verschillen merkbaar tussen de geselecteerde maanden van de steekproef? Welke artikels 

werden vooral geschreven? En door wie? Het antwoord op deze vragen wordt ondersteund door 

datavisualisering.  

 

 

Wanneer de steekproef vergeleken wordt met het totaal aantal artikels waarin ‘seksuele revolutie’ 

of ‘sexuele revolutie’ voorkomt, valt op dat de lijn van het totaal aantal artikels grillig is en enkele 

pieken vertoont.218 De jaartallen met deze pieken vallen met uitzondering van degene uit 2008 

niet binnen de steekproef. Daarom is het ook moeilijk om iets te zeggen over de reden van deze 

pieken. De momenten waarop er een sterke stijging is, lijken immers vrij willekeurig, namelijk in 
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1969, 1981, 1984, 1987, 1993, 2008, 2012 en 2017. Het is opvallend dat de piekmomenten niet in 

de jaren liggen waarin 1968 of mei ‘68 herdacht wordt. Binnen de steekproef zijn het echter wel 

deze jaren die een groter aantal artikels omvatten dan het vierde jaartal van elk decennium. 

Bovendien valt het op dat het steekproefaantal constanter stijgt, dan het totale aantal. Het 

steekproefaantal lijkt het totale aantal dan ook niet altijd te volgen.  

Het jaartal 1964 werd niet opgenomen in de grafiek, aangezien er in dat jaar helemaal geen 

artikels gepubliceerd werden die naar de seksuele revolutie verwijzen. Dit wil nochtans niet 

zeggen dat de term seksuele revolutie voorheen niet gebruikt werd in krantenartikelen. De term 

‘sexuele revolutie’ wordt voor het eerst vermeld in een Nederlands krant in 1938. Dit in een lokale 

editie van het nationale socialistische dagblad Het Volk, namelijk het Zaans Volksblad – al gaat het 

wel om een pagina die het nieuws uit Amsterdam beschrijft. Het is een korte vermelding van een 

openbare vergadering van De Dageraad, met ‘spr. G. Nabrink over de “Sexuele revolutie”’.219 

Bedoeld wordt Gé Nabrink, een Nederlander die door Paul Luykx en Pim Slot omschreven wordt 

als een anarchist met belangstelling voor het werk van Wilhelm Reich.220 De Dageraad was een 

ontmoetingsplaats voor ‘geheel links’ – wat betekent dat er ook niet-anarchistisch ingestelde 

leden welkom waren, ondanks hun minderheid in aantal.221 Door Nabrinks belangstelling voor 

Reichs gedachtegoed, is de kans groot dat het gebruik van de term ‘sexuele revolutie’ verwijst naar 

Reichs sexual revolution. Merkwaardig hierbij is dat het in de Nederlandse krant gebruikt wordt 

voordat de vertaling van Reichs werk gepubliceerd wordt. Secundaire literatuur verwijst immers 

altijd naar de Amerikaanse uitgave als oorsprong voor de term “sexual revolution”.222 

Later, in 1946, zou Nabrink een van de stichtingsleden worden van de Nederlandse Vereniging 

voor Seksuele Hervorming (NVSH). Aangezien het NVSH stelde dat seksuele hervorming verder 

moest gaan dan het verstrekken van anticonceptie, werd al bij de oprichting hevig nagedacht over 

de ideologie van het NVSH. Trefwoorden hierbij waren: “nieuwe cultuur, structurele 

veranderingen in het gezin, recht van het kind op geslachtsleven,  recht van de ongehuwde op 

bevredigend geslachtsleven, tegen veroordeling van homosexuele [sic] liefde”. 223 Hoewel dit dus 

ideeën waren die in de secundaire literatuur verbonden worden met de seksuele revolutie, wordt 

de term niet meer vermeld in Nederlandse kranten tot 1955. 

In 1955 gaat het dan nog eens over ‘andere zeden in een donker land’, waarbij men spreekt over 

een “sexuele revolutie in Zweden, die de wereld doet opschrikken”.224 Ook hier gaat het om een 
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artikel in een regionale krant, namelijk het Nieuwsblad van het Noorden, een krant die focust op 

de regio’s Groningen en Drenthe. In nationale kranten – de onderzoekseenheid voor dit onderzoek 

– is het wachten tot 1965 vooraleer de seksuele revolutie als term vermeld wordt. Een artikel in 

Het Parool spreekt in de rubriek ‘voor de vrouw’ immers van “een sexuele revolutie, die een soort 

contra-revolutie is”. Hierbij verwijst men naar het beeld van de vrouw dat wordt opgehangen in 

James Bondfilms. Meisjes zouden immers voorgesteld worden als begerenswaardige objecten in 

plaats van persoonlijkheden. Deze anti-vrouw wordt gezien als een reactie op de langzaam 

voortschrijdende emancipatie, waarin de man absolute mannelijke krachtsoverheersing wenst. 

Het artikel roept ‘meisjes’ op om in te gaan tegen ‘algehele sexuele ontwapening’, waarmee men 

doelt op het zogenaamde verlies van vrouwen om ‘neen’ te zeggen tegen seks. 225 Of men het hier 

specifiek over James Bondfilms heeft of over de situatie van vrouwen in het algemeen is niet 

duidelijk. Over oorzaken heeft men het evenmin. 

Over het feit dat de seksuele revolutie voor 1968 niet vermeld wordt, kan voorlopig enkel 

gespeculeerd worden. Misschien werd de seksuele revolutie vooral beschreven in eigen bladeren 

van tegenbewegingen, of maakten de seksueel revolutionairen gebruik van de ondergrondse pers 

in plaats van de grote Nederlandse dagbladen. Anderzijds kan het ook zo zijn dat de dagbladen 

geen aandacht besteden aan de seksuele revolutie, of dat de term nog niet verankerd is. Dit gaat 

echter in tegen de stelling van David Allyn, die in Make love, not war kort ingaat op het gebruik 

van de term ‘sexual revolution’. De term zou begin jaren zestig vooral gebruikt worden om de 

impact van de pil te beschrijven, waarbij vooral aandacht besteed wordt aan middenklasse witte 

studentes. Midden jaren zestig zou de term gebruikt worden om ontwikkelingen in gedrag weer 

te geven die wetenschappelijke studies blootlegden. Eind jaren zestig zou de term vooral in 

verband gebracht worden met nieuwe culturele normen rond seksualiteit in de Amerikaanse 

cultuurproducten, zoals de acceptatie van naaktheid in films.226 Deze tendensen zijn echter niet 

zichtbaar in het bronnenmateriaal van dit onderzoek. 

 

                                                           
225 “James Bondfilms zijn antivrouw,” Het Parool, 16.08.1965. 
226 Allyn, Make love, not war, 4. 
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Bovenstaande grafiek geeft ons dan weer een beter beeld van de spreiding van de artikels uit de 

steekproef over de verschillende maanden. Ook hier is het niet zo dat er in een bepaalde maand 

consequent meer artikels gepubliceerd worden dan in andere maanden. Het patroon is eerder 

willekeurig. Opvallend hierbij is dat ook in de maand mei van het achtste jaartal van elk 

decennium niet meer gepubliceerd wordt. Ook hier wordt de verbinding tussen de herdenking 

van mei ‘68 en het vermelden van de seksuele revolutie dus niet bevestigd. 

Bovendien wordt het duidelijk dat er amper artikels binnen de steekproef vallen, die geschreven 

werden naar aanleiding van een van de jaarlijkse herdenkingsdagen op basis waarvan de 

maanden voor de steekproef werden gekozen.227 Slechts een artikel werd immers geschreven 

naar aanleiding van vrouwendag – en dit voor het eerst in 2014.228 Hierdoor verandert het beeld 

van de steekproef van dit onderzoek van een bewuste steekproef naar een willekeurige 

steekproef. 

Wat nog opvalt aan bovenstaande grafiek is het hoge aantal artikels dat in november 2008 

gepubliceerd wordt. Dit kan verklaard worden doordat die maand getypeerd wordt als de maand 

van de morele paniek rond seksualiteit.229 De andere stijgingen zijn minder opvallend en zijn ook 

moeilijker te typeren of te verklaren. Er is immers geen rode draad te herkennen in de artikels.  

                                                           
227 Zie pagina ‘1. Inleiding: 1.2. Bronnen en methodologie’. 
228 Iris Pronk, “En wanneer komt Marie aan bod,” Trouw, 08.03.2014. 
229 Zie hoofdstuk ‘5: Tijd, 5.3.2. De seksuele revolutie als het startpunt van achteruitgang’. 
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Bovenstaande grafiek maakt het mogelijk om de verschillende kranten met elkaar te vergelijken. 

Wat hierbij onmiddellijk opvalt, is de voortdurende stijging van het aantal artikels dat NRC 

Handelsblad publiceert over de seksuele revolutie tot en met 2008. Van 1998 tot 2008 torent het 

aantal artikels over de seksuele revolutie immers uit boven de andere kranten. Daarna ligt het 

aantal artikels terug meer in dezelfde trend als het aantal dat andere kranten publiceren. Alles bij 

elkaar opgeteld publiceerde NRC Handelsblad in totaal 31,7% van de artikels die binnen de 

steekproef van dit onderzoek vallen, wat dus iets meer is dan de rest van de kranten. 

Vooral de Volkskrant leunt dicht aan bij dit totaal. De Volkskrant publiceerde immers 28,1% van 

het totaal aantal artikels. Tot en met 1988 publiceert de Volkskrant dan ook altijd meer artikels 

dan NRC Handelsblad. Dat de Volkskrant tot dan meer publiceert over de seksuele revolutie kan 

verklaard worden door het imago dat de krant had vanaf de jaren zestig, namelijk dat van een 

maatschappijhervormer te zijn. 230  De spreiding van de artikels uit de Volkskrant is iets constanter 

dan die van NRC Handelsblad. Ook Trouw vertoont diezelfde constante, al publiceert de krant in 

totaal iets minder dan de vorige twee, namelijk 20,4% van het totaal aantal artikels. Dit leunt dan 

weer dicht aan bij Het Parool, dat 18% van de artikels publiceert.  

                                                           
230 Wijfjes, Journalistiek in Nederland, 356. 
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De verschillen tussen bovengenoemde kranten zijn dus niet bijzonder groot. Wat wel opvalt, is 

hoe weinig er in De Telegraaf over de seksuele revolutie geschreven wordt. Met uitzondering van 

1984 en 2018 vertegenwoordigt De Telegraaf immers steeds het laagste aantal. In totaal wordt 

dan ook maar 10,7% van het totale bronnenmateriaal gepubliceerd door De Telegraaf. Een 

verklaring hierbij is dat De Telegraaf gekenmerkt wordt als een eerder rechtse en conservatieve 

krant, terwijl de seksuele revolutie eerder op het linkse politieke spectrum gesitueerd wordt.  

Bovendien is het moeilijk om de artikels per krant te typeren. Zo is het bijvoorbeeld niet het geval 

dat De Telegraaf enkel artikels publiceert die negatief spreken over de seksuele revolutie, of dat 

de Volkskrant enkel artikels publiceert die de seksuele revolutie als gebeurtenis ophemelen. Beide 

stemmen worden eigenlijk vertegenwoordigd in elk van de verschillende kranten – al is het 

verhaal over de seksuele revolutie niet zo zwart-wit op te delen tussen een pro en contra kant. 

Vaak wordt er in een artikel immers eerder op een triviale manier verwezen naar de seksuele 

revolutie. Hiermee bedoel ik dat de seksuele revolutie vaak niet het hoofdonderwerp is van een 

artikel, maar dat deze toch vermeld wordt – soms in verband met gebeurtenissen die weinig met 

de seksuele revolutie te maken hebben. Die associaties die gemaakt worden met de seksuele 

revolutie komen in het volgende hoofdstuk meer in detail aan bod, maar in dit hoofdstuk wil ik 

toch al kort ingaan op het soort artikels die in de steekproef van dit onderzoek beland zijn. Zoals 

al gezegd, is de aanleiding voor het schrijven van een artikel meestal een andere reden dan een 

analyse van de seksuele revolutie. Dit zorgt er ook voor dat er amper artikels terugkomen in het 

bronnenmateriaal die over eenzelfde gebeurtenis berichten. Dit op zich bewijst al hoe het afhangt 

van schrijver tot schrijver wanneer de seksuele revolutie vermeld wordt in een artikel.  

De meeste artikels kunnen gesitueerd worden onder de algemene noemer ‘cultuur’ – dit omdat ze 

vaak in dit onderdeel geplaatst worden door de redacties van de verschillende kranten. Soms 

wordt dit nog verder gespecificeerd: film, kunst, boeken ... Deze boeken of films zijn regelmatig 

producten van tijdens de zogenaamde seksuele revolutie, gaan over de seksuele revolutie, of 

worden op andere manieren met de seksuele revolutie in verband gebracht. Vaak zijn het 

recensies, waarin de schrijver van het artikel de seksuele revolutie ook terloops vermeldt. 

Anderzijds zijn een groot deel van de artikels opiniestukken. Hierbij gaat het zowel om vaste 

columns als om willekeurige columns en ook soms ook om ingezonden lezersbrieven. Soms 

komen er hierbij enkele stemmen terug. In 1978 komt Jan Joost Lindner, politiek commentator 

van de Volkskrant op dat moment  immers enkele keren naar voor. Tussen 1988 en 2008 is Paul 

Schnabel een terugkerende stem voor NRC Handelsblad. Zijn bijdrage aan het debat bestaat uit 

het voorzien van historische achtergronden over het denken over seksualiteit. Toch kan er op 

basis van de verschillende auteurs nog niet van enkele memory makers gesproken worden, 
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aangezien er niet een of enkele terugkerende stemmen zijn. Pas uit de volgende hoofdstukken kan  

blijken of er terugkerende stemmen zijn op vlak van invulling van de seksuele revolutie. 

 

 

Wat wel opvalt, is dat de schrijvers van de artikels vooral mannen zijn. Dit is niet onlogisch. Bij de 

volkstelling in 1960 gaf slechts tien procent van de Nederlandse vrouwen aan journalist te zijn. 

Bij een journalistieke enquête in 1968 bleek slechts 4,6% van de respondenten vrouw. Midden 

jaren tachtig was het aandeel vrouwen in de journalistiek opgelopen tot ongeveer 25%. Bij de 

dagbladredacties was dat percentage blijven steken op 10,5%.231  In mijn bronnencorpus is er pas 

midden jaren negentig een stijging zichtbaar. In 2014 slaan de verhoudingen plots om: opeens is 

de meerderheid van de auteurs vrouw. Dit hoeft op zich niet tot conclusies te leiden, maar deze 

genderverhoudingen vormen wel een goede interpretatiebasis voor de tekstanalyse. 

Verschillende studies hebben ondertussen immers blootgelegd dat de seksuele revolutie op zich 

een verschillende betekenis had voor mannen, dan voor vrouwen. Dit kan dus invloed hebben op 

het beeld van de seksuele revolutie dat opgeworpen wordt. 

Dit gegeven krijgt nog een groter belang wanneer er stil gestaan wordt bij het feit dat veel 

journalisten de seksuele revolutie persoonlijk meegemaakt hebben – en er misschien zelfs actief 

bij betrokken waren als student. Veel 68’ers zijn immers aan de slag gegaan als journalist, 

waardoor hun stem voor lange tijd het mediadebat gekleurd heeft. Uit een onderzoek dat in 1975 

gehouden werd aan de Universiteit van Amsterdam bleek dat de meeste werkzame journalisten 

                                                           
231 Wijfjes, Journalistiek in Nederland, 1850-2000, 363. 
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tussen 1968 en 1974 een linkse politieke voorkeur hadden. De christelijke partijen waren 

duidelijk minder populair bij journalisten, terwijl D66, PvdA en vooral radicaal-linkse partijen 

oververtegenwoordigd waren. Daarnaast had 30% van de journalisten in 1975 al een 

academische achtergrond en is dit blijven stijgen.232  Vanaf het eerste decennium van 2000 zouden 

de leidinggevende posities geleidelijk aan vervangen worden door jongere generaties, aangezien 

de babyboomgeneratie dan ongeveer zestig jaar was. Dit kan dus ook een invloed hebben op de 

manier waarop over de seksuele revolutie gesproken wordt. 

 

4.3. CONCLUSIE 
 

Dit hoofdstuk verschafte de nodige achtergrond voor de eigenlijke tekstanalyse die in de twee 

hoofdstukken hieronder volgen. Zaken waar zeker rekening mee gehouden moet worden in die 

analyse is het feit dat de meeste journalisten vanaf de jaren zestig mannelijk en progressief zijn – 

en dus heel directe herinneringen kunnen hebben aan de seksuele revolutie, en dat er rond het 

begin van de jaren tweeduizend een shift plaatsvindt hierin.  

Bovendien is het duidelijk geworden dat er ondanks de verschillende achtergronden en 

ideologieën van de kranten geen grote verschillen zijn in het aantal en de soort artikels waarin de 

seksuele revolutie vermeld wordt. NRC Handelsblad, de Volkskrant, Trouw en Het Parool 

publiceren immers ongeveer hetzelfde aantal artikelen. Slechts De Telegraaf valt hierbij uit de 

toon, aangezien deze krant aanzienlijk minder publiceert.  

Aangezien de krant als onderzoekseenheid niet zo’n grote verschillen opleverde, vertellen vooral 

de verschillende stemmen die in de artikels aan bod komen ons iets over de manier waarop de 

seksuele revolutie voorgesteld wordt in Nederlandse kranten. Hier wordt in de volgende twee 

hoofdstukken dan ook dieper op ingegaan. 

                                                           
232 Wijfjes, Journalistiek in Nederland, 1850-2000, 363. 
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5. TIJD 
 

De term ‘seksuele revolutie’ geeft al veel prijs over de manier waarop met het verleden wordt 

omgegaan. Het lijkt immers te suggereren dat ‘de seksueel revolutionairen’ zich willen afzetten tegen 

een verleden waarin elke vorm van seksualiteit onderdrukkend is. De seksuele revolutie moest dan 

een periode inluiden waarin seksualiteit bevrijdend kon zijn. 

Vanaf het begin speelt het verleden dus een belangrijke rol binnen het verkondigen van een seksuele 

revolutie. Dit onderdeel wil verder nagaan op welke verschillende manieren een plaats wordt 

gegeven aan de seksuele revolutie in de geschiedenis. Volgende vragen staan hier centraal: waar 

wordt de seksuele revolutie gesitueerd in de tijd? Verandert dit doorheen de tijd? Hoe accuraat is de 

kennis van de seksuele revolutie als onderdeel van de geschiedenis? Op welke manier wordt de notie 

tijd gebruikt om bepaalde punten te maken?  

 

5.1. DE SEKSUELE REVOLUTIE GESITUEERD IN DE TIJD 
 

Het grootste aantal artikels situeert de seksuele revolutie in de jaren zestig. Soms wordt hierbij 

expliciet gesproken van “de seksuele revolutie van de jaren zestig”. Dit voor het eerst in 1978, dus 

niet op het moment dat de jaren zestig nog bezig zijn. Hetzelfde gebeurt wanneer over “de 

seksuele revolutie van de jaren zestig en zeventig” of de “seksuele revolutie van de jaren zeventig” 

gesproken wordt. Ook dit gebeurt pas eind jaren negentig. Naarmate de tijd verstrijkt wordt de 

seksuele revolutie dus anders gesitueerd, maar tegelijkertijd blijft men ook verwijzen naar “de 

seksuele revolutie van de jaren zestig”. De laatste keer dat dit gebeurt is immers in 2018. Ook over 

“de seksuele revolutie van 1968” wordt gesproken, al gebeurt dit enkel in artikels die geschreven 

werden naar aanleiding van de herdenking van het jaar 1968 of mei ’68. Het dichtste dat de 

seksuele revolutie in de tijd wordt gesitueerd is in 1998. Een artikel uit 1998 spreekt immers van 

“de seksuele revolutie van de afgelopen dertig jaar”.233  

In meer dan 93% wordt echter gewoon verwezen naar ‘de’ seksuele revolutie, zonder dit verder 

te specifiëren in de tijd. De seksuele revolutie wordt dus gedefinieerd alsof er slechts één seksuele 

revolutie was – namelijk degene die in de secundaire literatuur gesitueerd wordt als de derde 

seksuele revolutie. Dit wordt duidelijk omdat de seksuele revolutie vermeld wordt in verband met 

gebeurtenissen of bewegingen die in secundaire literatuur gelinkt worden aan de seksuele 

revolutie van rond de jaren zestig: 

                                                           
233 “De harde kern van de seksuele moraal.”  



73 
 

“Sinds de jaren zestig is er een stroom van bewegingen over de Verenigde Staten gegaan, 

de beweging voor gelijke burgerrechten, de studentenbeweging, de Vietnam-

demonstraties, de undergroundcultuur, de beweging voor vrouwenemancipatie, de 

sexuele revolutie, de hausse in echtscheidingen.” 234 

Hier wordt de seksuele revolutie slechts in dezelfde adem genoemd als andere veranderingen of 

bewegingen in de jaren zestig. Andere keren wordt de positie van de seksuele revolutie binnen de 

andere bewegingen verder gespecificeerd. Zo schrijft Geert Mak dat de seksuele revolutie een van 

de centrale onderwerpen was binnen de studentenprotesten in 1968. Hij ziet die centrale 

onderwerpen uiteen vallen in drie morele kwesties: het in vraag stellen van de 

machtsverhoudingen in het onderwijs, Vietnam en de seksuele revolutie: “opvallend veel 

studentenrellen in 1968 hadden als eerste aanleiding dat meisjes geen jongens op de kamer 

mochten ontvangen”.235   

Door van de seksuele revolutie te spreken, dus zonder enige situering ervan in de tijd, wordt de 

seksuele revolutie gedefinieerd alsof er slechts een seksuele revolutie was. Dat ze meestal niet 

expliciet in de tijd gesitueerd wordt is best logisch, aangezien het besef rond voorafgaande 

seksuele revoluties pas later kwam. Op het einde van de jaren negentig en het begin van de jaren 

tweeduizend ontstond er in secundaire literatuur een historisch bewustzijn van voorgaande 

seksuele revoluties, en werd de seksuele revolutie van rond de jaren zestig meestal gespecificeerd 

als derde seksuele revolutie. Pas hierna kan gesproken worden van een mogelijk ontbrekend 

bewustzijn rond het verleden, wanneer over ‘de’ seksuele revolutie gesproken wordt in de krant.  

Soms wordt er wel gesproken van een tweede of derde seksuele revolutie, maar in een andere 

betekenis dan hierboven omschreven werd. Zo situeert een artikel uit 2008 een tweede seksuele 

revolutie in het verleden, eind jaren negentig. Er wordt immers gesteld dat “de tweede seksuele 

revolutie leek te kunnen beginnen” door het succes van Viagra.236  De seksuele revolutie van de 

jaren zestig wordt dus omschreven als de eerste.237 Een ander artikel dat de seksuele revolutie 

situeert in een ander verleden dan de jaren zestig of zeventig, spreekt van “de seksuele revolutie 

die zich achter de loopgraven afspeelde”.238  

Naast het situeren van de seksuele revolutie in het verleden, wordt de gebeurtenis ook enkele 

keren gekenmerkt als een hedendaags fenomeen. Zo omschrijft 33% van de artikels in 1978 de 

                                                           
234 “Deprimerend boek over gezin in VS,” de Volkskrant, 18.03.1978. 
235 Geert Mak, “Romantisch ‘68’, een bijna obsessieve angst om betrapt te worden aan de kant van het 
onrecht,” NRC Handelsblad, 07.05.1988. 
236 Guus Middag, “De lusteloze slurf volledig geduid,” NRC Handelsblad, 04.03.2008. 
237 Colin van Heezik, “Een nieuw soort vrije liefde,” de Volkskrant, 26.05.2018. 
238 Rob van Scheers, “Zwart-witte bladzijde,” de Volkskrant, 30.05.2014. 
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seksuele revolutie als “hedendaags”, “actueel”, “bijdetijds” of “aan de gang”.239 Dit hoeft niet te 

verbazen, aangezien voorheen al benadrukt werd dat sommigen de seksuele revolutie in de jaren 

zeventig situeren. Maar ook na de jaren zeventig wordt soms van de seksuele revolutie als 

hedendaags fenomeen gesproken – al gaat het ook hier opnieuw steeds over een andere seksuele 

revolutie dan de derde.  

Zo beschrijft een artikel uit 1984 dat “ouderen een seksuele revolutie doormaken”, aangezien de 

meerderheid nog seksueel actief is boven de zeventig.240 In 1988 wordt de term dan weer gebruikt 

om seksuele veranderingen in China te omschrijven. 241  In 2014 en 2018 gebeurt iets soortgelijks, 

maar dan met India. Zo omschrijft de Indiase schrijfster Ira Trivedi in een interview in NRC 

Handelsblad dat er “een revolutie gaande is in India, een liefdesrevolutie én een seksuele 

revolutie”, aangezien er in India “in de afgelopen tien jaar tijd meer veranderd is dan in de 3.000 

jaar daarvoor” op vlak van seksualiteit en liefde. 242 In een artikel uit 2018 wordt dan weer 

gesproken van een derde seksuele revolutie in Brazilië, aangezien er “sinds de opkomst van al die 

apps, Tinder, enzovoort, nog veel meer geneukt wordt dan voorheen”.243  Wat de twee voorgaande 

revoluties inhielden is echter niet duidelijk.   

Ook in Nederlandse context wordt van nieuwe seksuele revoluties gesproken die zich aan het 

voltrekken zijn. Zo wordt in twee verschillende artikels uit 2008 gesproken van “een seksuele 

revolutie op het gras”, omdat voetbal in snel tempo vervrouwelijkt.244 Hier krijgt de seksuele 

revolutie in het heden dus een andere betekenis dan de seksuele revolutie van rond de jaren 

zestig. Tien jaar later wordt er opnieuw gesproken van een seksuele revolutie die aan de gang is. 

Dit omdat men in het heden veel gelijkenissen opmerkt met dingen die voorkwamen tijdens de 

seksuele revolutie van rond de jaren zestig. De journalist, Colin van Heezik typeert die revolutie 

als volgt: 

“Tijdens de Summer of Love in 1967 droegen de hippies in San Francisco 'Make Love, Not 

War' op hun T-shirts. De revolutionairen van mei 1968 in Frankrijk schreven slogans als 

'onbelemmerd klaarkomen' (jouir sans entraves) op de muren. Het ging allemaal over het 

                                                           
239 “Nederland is rijp voor revolutie,” Trouw, 27.11.1978; “Samenwonenden horen met of zonder boterbriefje 
erbij,” Trouw, 26.05.1978; Hans Beerkamp, “Groeten uit 1968,” NRC Handelsblad, 10.03.1978; “Grote mensen 
krijgen eigen Fabeltjeskrant,” Trouw, 17.11.1978; “Jacob,” Het Parool, 17.11.1978. 
240 Gerth van Zanten, “Seksuele revolutie onder ouderen,” De Telegraaf, 24.03.1984. 
241 Caroline Straathof, “Nieuwsgierige Chinezen jagen massaal op porno-video,” de Volkskrant, 21.11.1988. 
242 Marte Kaan, “OMG! Een decolleté en borsten in India,” NRC Handelsblad, 07.10.2014. 
243 Wes Ubags, “Preppil biedt Braziliaanse homo hoop,” Trouw, 03.03.2018. 
244 Seada Nourbussen, “Seksuele revolutie op het gras,” Het Parool, 26.11.2008; Bart Jungmann, “Weg met 
Alphense Boys, lang leve Alphense People,” de Volkskrant, 22.11.2008. 
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bevrijden van liefde en seks van oude sjablonen en maatschappelijke beperkingen. Er was 

een nieuwe golf van feminisme en een beweging voor homorechten.” 245 

Hij ziet gelijkenissen met vandaag, anno 2018: 

“Vijftig jaar later zijn we getuige van iets soortgelijks: een radicale transformatie van 

gedrag op het gebied van liefde en seks. We praten erover in koffietentjes, collegezalen, op 

Facebook en natuurlijk in de media: hoe Tinder een datingrevolutie en een 'nieuw tijdperk 

van vrije liefde' in gang zette, hoe losse relaties en polyamorie in de lift zitten, hoe ons idee 

van sexual consent verandert, en of romantiek verdwijnt nu 'het consumentisme' in de 

liefde hoogtij viert. Net zoals vrouwen in de jaren zestig streden voor abortus, maken ze 

nu met #MeToo massaal duidelijk welk seksueel gedrag gezond is, en wat ongezond. 

Ondertussen laaien debatten op over 'de crisis van de man' of de zin en onzin van 

genderneutrale taal en toiletten. Is het genoeg om te spreken van een seksuele revolutie? 

Ik denk het wel.” 246 

Tegelijkertijd wordt de seksuele revolutie ook in de toekomst gesitueerd. De onderliggende 

gedachte hierbij is vaak ‘de nood aan een nieuwe seksuele revolutie’ en laat dus enkele 

tekortkomingen van de seksuele revolutie doorschemeren. Centraal hierin staat de idee dat de 

seksuele revolutie niet iedereen op een gelijke manier bereikt heeft:  

“Er is een maatschappelijke-waarden-revolutie geweest, die ook deels aan grote groepen 

van de samenleving is voorbijgegaan, zo blijkt langzamerhand uit de onderzoeken. […] 

Sommigen zeggen dan ook dat de échte seksuele revolutie nog moet beginnen.” 247 

Veel aandacht gaat hierbij naar ‘niet-Westerse landen’ en hun nood aan een seksuele revolutie in 

de toekomst.248 Zo wordt in een artikel uit 2018 naar Seyran Ateş verwezen, die stelt dat “de islam 

een seksuele revolutie nodig heeft”.249 Daarnaast wordt ook verwezen naar het boek van Mona 

Elthawy en haar boek Hoofddoek en maagdenvlies. Waarom het Midden-Oosten een seksuele 

revolutie nodig heeft.250 Of wordt er gezegd dat de veiligheid van homo’s gevaar loopt, aangezien 

grote groepen Turkse, Marokkaanse en niet te vergeten Nederlandse jongetjes zich sterk afzetten 

                                                           
245 “Een nieuw soort vrije liefde.” 
246 “Een nieuw soort vrije liefde.” 
247 “Ze weten allesbehalve alles al,” De Volkskrant, 10.05.1984. 
248 Ik gebruik hier het woord ‘niet-westers’ omdat het in de artikels vaak een verhaal is van het zogenaamde 
westen tegenover de rest. Hier wordt in het volgende hoofdstuk nog verder op ingegaan. 
249 Desbetreffend boek: Mounir Samuel, “Nergens voel ik me zo onwelkom als in een moskee,” Trouw, 
11.05.2018. 
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tegen homo's”, waardoor de angst ontstaat “dat we straks de seksuele revolutie uit 1968 nog een 

keer over kunnen doen”.251  

 

5.2. DE SEKSUELE REVOLUTIE ALS REFERENTIEPUNT VOOR HET HEDEN  
 

5.2.1. ONDANKS DE SEKSUELE REVOLUTIE  
 

In het vorige onderdeel werd al duidelijk dat tekortkomingen die zichtbaar zijn in het heden soms 

vertaald werden in de vraag naar een nieuwe seksuele revolutie. Dit hoofdstuk gaat dieper in op 

de manier waarop de seksuele revolutie gebruikt wordt om iets over het heden te zeggen. Zo 

kunnen veel artikels herleid worden naar het volgende discours: ‘ondanks de seksuele revolutie 

is er …’ De blanco ruimte wordt dan ingevuld met een tendens die zichtbaar is in het heden. Soms 

wordt die tendens in het heden als positief beschouwd en kan het discours als volgt gelezen 

worden: ‘ondanks de seksuele revolutie is er gelukkig nog steeds…’ Binnen deze redenering wordt 

de seksuele revolutie als een eerder negatieve gebeurtenis aanzien. De meeste artikels binnen dit 

discours gaan over een veroordeling van een bepaalde vorm van of omgang met seksualiteit. Een 

goede illustratie hiervan zijn volgende citaten:  

“Ondanks de maatschappelijke vrijheidsdrang die zich in de jaren zestig manifesteerde en 

geleid heeft tot de seksuele revolutie, bedreigt de strafwet smeerlapperij met kinderen 

terecht nog met forse straffen.” 252 

“Een dubbelleven! Iedere noorderling voelt, seksuele revolutie of geen seksuele revolutie, 

de burgerlijke rillingen op zijn rug bij zo’n formulering.” 253 

Vaker wordt de getraceerde tendens in het heden als negatief gezien en wordt die dan verklaard 

vanuit een tekortkoming van de seksuele revolutie. De redenering is dan als volgt: ‘ondanks de 

seksuele revolutie is er jammer genoeg nog steeds …’ De seksuele revolutie wordt dus getypeerd 

als een gebeurtenis die er niet in geslaagd is om een bepaalde wens te bewerkstelligen – en die 

tekortkoming is zichtbaar in het heden.  

Zo worden jongeren ondanks de seksuele revolutie nog steeds niet goed voorgelicht over seks, is er 

ondanks de seksuele revolutie nog steeds geen fundamentele discussie over de betekenis van seks 

geweest, of wordt seksualiteit bij ouderen ondanks de seksuele revolutie nog steeds verkrampt 

                                                           
251 Truska Bast, “In het geweer voor de doorsnee-homo,” Het Parool, 19.03.1998. 
252 Victor Lebesque, “Onschuldig bloot,” de Volkskrant, 04.10.1994. 
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voorgesteld in de media, is de seksueel geëmancipeerde vrouw ondanks de seksuele revolutie nog 

steeds niet de norm, is er ondanks de seksuele revolutie nog steeds een traditionele rolverdeling, 

of weten vrouwen ondanks vijftig jaar seksuele revolutie nog steeds heel weinig over de werking 

van de clitoris.254  

 

5.2.2. DE SEKSUELE REVOLUTIE ALS HET STARTPUNT VAN ACHTERUITGANG 
 

DE KEERZIJDE VAN DE SEKSUELE REVOLUTIE VOOR HET HEDEN 

 

Een andere manier waarop vanuit het heden gekeken wordt naar de seksuele revolutie is om deze 

te benaderen als het begin van de achteruitgang in de samenleving. Hierbij wordt er ingegaan op 

de tekortkomingen van de seksuele revolutie die, na verloop van tijd, in het heden voelbaar zijn. 

Meestal vertrekt men hierbij van hedendaagse situaties, die door sommigen als problematisch 

ervaren worden. Vervolgens wordt in de artikels teruggegrepen naar de seksuele revolutie als 

onderliggende oorzaak voor die problemen. Wat ik omschrijf met ‘het heden’ is veranderlijk, 

aangezien dit discours op verschillende momenten doorheen de tijd gebruikt wordt. Het valt dan 

ook op dat de actuele onderwerpen van een bepaald moment doorschijnen in de illustraties van 

de keerzijde van de seksuele revolutie. Terugkerende thema’s hier zijn: seksuele moraal, 

genderrollen, commercialisering van seks, pornoficatie van de maatschappij.  

Opvallend is dat bovengenoemde ‘problemen’ eigenlijk al heel vroeg doorschijnen in 

verschillende artikels. Al in 1974 wordt gewezen op die zogenaamde keerzijde van de seksuele 

revolutie. Hiermee wordt de toon gezet voor een debat dat nog voor een lange tijd zal woeden in 

de media: 

“Brengt trouwens de seksuele revolutie niet een nieuwe vorm van vernedering en 

achterstelling mee van de vrouw, die in de films en boeken geen karakter meer heeft, tenzij 

dat van een gebruiksartikel, een speelgoedkonijntje. […] En zijn de bejaarden niet meer en 

meer een gediscrimineerde groep?” 255 

Opvallend aan dit artikel is hoeveel elementen hier al in vervat zitten van debatten die nog voor 

lange tijd de media zullen beheersen. Ook in 1978 wordt gewezen op de keerzijde van de seksuele 

revolutie, al maakt men via de seksuele revolutie nu het omgekeerde argument, namelijk dat de 
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seksuele revolutie de vrouw bevrijd heeft en dat mannen hiervan het slachtoffer geworden zijn: 

“Door de seksuele revolutie van de jaren zestig kreeg de vrouw een vrijheid, die de man van oude 

voorrechten beroofde.” 256  De seksuele revolutie blijft gebruikt worden om steeds het 

omgekeerde argument te maken. Ook in 1984 wordt hier opnieuw op ingegaan: “de seksuele 

revolutie heeft dan wel veel voor vrouwen gedaan – vrouwen staat het nu vrij om een relatie af te 

wijzen of te accepteren - maar van mannen verwacht men nog steeds dat ze altijd op seks uit zijn.” 

257 Al wordt tegelijkertijd ook opnieuw het omgekeerde argument gemaakt. In 1984 wordt immers 

ook de stem van tweedegolf-feministe Germaine Greer vertegenwoordigd – meer bepaald haar 

oproep tot kuisheid na de seksuele revolutie, omdat “vrouwen net als dougnuts volgespoten 

worden met jam”.258  

Bovendien worden geleidelijk vragen gesteld bij het verwachte geluk dat de seksuele revolutie 

voorspelde:  

“Of de verwachting dat de seksuele liberalisering bij zou dragen tot een gelukkiger 

samenleving bewaarheid is  nog zeer de vraag. Ontwikkelingsprocessen, zijn vaak pijnlijke 

processen. Met het loslaten van het taboe dat op seksualiteit rustte, ontnam men een boel 

mensen ook een houvast.” 259 

Hier wordt dus ook ingegaan op het wegvegen van een aparte moraal op vlak van seksualiteit – 

soms omschreven als de doelstelling van de seksuele revolutie. Tien jaar later wordt op een veel 

negatievere manier gedacht over die seksuele moraal. Zo wordt er gesproken van “een morele 

crisis die op de euforie van de seksuele revolutie volgde”, “de verloedering van na-oorlogse [sic] 

Amerika, de seksuele revolutie en het radicale feminisme”, of van “de chaos op de liefdesmarkt 

met de teloorgang van vertrouwde sociale bakens als de kerk”.260  Hierbij wordt gesteld dat 

jongere mensen door het wegvallen van de oude omgangsvormen niet meer weten hoe ze moeten 

communiceren in een relatie – iets wat verder bewezen wordt door “de immense hoeveelheid 

contactadvertenties, die in kranten, weekbladen en op teletekst verschijnen”.261 In bovenstaand 

citaat wordt ook ingegaan op de commercialisering van seks– een tendens die in 1998 wordt 

verdergezet:  

“De 'seksuele revolutie' van de jaren zestig heeft het lot getroffen dat vele revoluties is 

beschoren: zij vreet haar eigen kinderen op. Vrijheid verwerd tot dwangmatigheid, 

openheid tot smakeloosheid. Het doorbreken van taboes werd een schaamlap voor het 
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behartigen van commerciële belangen: het verhogen van de omzet en van 

reclamegelden.”262 

Ook het thema van nieuwe controlemiddelen komt op, ingevuld door het kapitalisme of de 

medische sector:  

“In 1974, op het hoogtepunt van de zogeheten seksuele revolutie die de mens van 

knellende seksuele normen heette te bevrijden en (ook toen al) verregaande keuzevrijheid 

heette te brengen, schilderde Wolton in Le nouvel ordre sexuel het ontstaan van een nieuwe 

seksuele moraal waarin de ingetogenheid en de invloed van meneer pastoor plaats 

maakten voor de plicht tot seksuele activiteit onder leiding van goedwillende medici.” 263 

Vanaf 1998 wordt het moeilijker om de verschillende thema’s te onderscheiden. Alle 

onderscheiden thema’s lijken immers tegelijkertijd aan bod te komen. Zo wordt ook opnieuw 

verwezen naar de onzekere rol voor de man door het ideaalbeeld van mannen uit reclame en 

media, “gespierd, brede schouders, een smalle kont” en de verhoogde prestatiedruk die er 

gekomen is na de seksuele revolutie: 

“De seksuele revolutie heeft niet geleid tot het zorgeloos seksleven, dat de activisten van 

de jaren zestig profeteerden. Met de seksuele bevrijding zijn ook de ambities toegenomen. 

Moderne minnaars koesteren het ideaal van het gelijktijdig orgasme, als expressie van 

gelijkwaardigheid en gezamenlijk genot. Dat is absoluut funest. Het levert veel 

seksproblemen op. Het gelijktijdig orgasme is ook flauwekul. Het komt voor in porno, maar 

porno liegt.” 264 

Er worden niet alleen artikels gepubliceerd die vervallen in het discours dat het heden verklaart 

aan de hand van de gevolgen van de seksuele revolutie, maar er verschijnen evenzeer artikels die 

hier een analyse van maken. Zo schrijft hoogleraar ethiek, Koen Raes het volgende: 

“Vandaag worden we geconfronteerd met nieuwe angsten: niet alleen de angst voor aids, 

maar ook de angst voor ongewenste seksuele intimiteiten, voor verkrachting en seksueel 

geweld, voor vrouwenhandel en seksueel misbruik van kinderen. Kennelijk heeft de 

seksuele bevrijding niet uitsluitend positieve resultaten geboekt, en blijkt er zelfs een 

nieuw anti-seksueel syndroom de kop op te steken. […] De seksualiteitsbeleving blijkt ten 

prooi te zijn gevallen aan een nietsontziend individualisme en aan een seks-industrie [sic] 

die voor elke seksuele voorkeur een aanbod heeft. […] De seksuele bevrijding heeft een 

tweeling gebaard, met twee verschillende karakters. Het gaat er hier niet om de 
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bedoelingen van de seksuele bevrijders van het eerste uur te evalueren. Hun bedoelingen 

waren zonder twijfel emancipatorisch en overigens hebben zij zelf ook op de gevaren van 

een ontsporing gewezen. Maar het valt niet te loochenen dat diezelfde seksuele bevrijding 

mede het pad heeft geeffend [sic] voor een verregaande commercialisering en een 

nietsontziende exploitatie van het seksuele.” 265 

In 2004 wordt gesproken van een “seksueel carnaval” als gevolg van de seksuele revolutie en 

wordt vooral de verbinding tussen de seksuele revolutie en het geluk – wat de seksueel 

revolutionairen voorhielden als doel – gedeconstrueerd.266 De artikels uit 2008 concentreren zich 

dan weer bijna volledig op de ‘doorgeslagen’ seksuele moraal als gevolg van de seksuele revolutie. 

Dit hoeft niet te verbazen, aangezien 2008 in literatuur gekenmerkt wordt als het jaar van de 

morele paniek - een massale verontrusting over verschijnselen die bij nader inzien niet 

kwaadaardig, wijdverbreid of zelfs uitzonderlijk zijn.267 Vaak wordt het geprojecteerd op de jeugd, 

zo ook in 2008. 

De artikels concentreren zich in november, vlak na “een maand vol ophef”, volgens een artikel in 

Trouw: “Eind oktober blaast een artikel in Opzij het debat rond de seksuele moraal, die sinds 2006 

is opgelaaid, nieuw leven in. Het roept op tot een nieuwe, vrouwvriendelijke seksuele revolutie. 

Artsen zouden steeds meer meisjes zien die 'kapotgeneukt' zijn vanwege een totaal gebrek aan 

aandacht van jongens en mannen voor het vrouwelijk genot.; Op 3 november doet Mildred 

Roethof in de KRO-documentaire 'Sex sells' onderzoek naar hoe Nederlandse jongeren 

tegenwoordig over seks denken. Daaruit bleek dat zij seks soms als ruilmiddel zien.; 4 november 

laat Staatssecretaris Bussemaker (VWS) weten dat ze jaarlijks 800.000 gaat vrijmaken voor een 

campagne die jongeren weerbaar maakt als het gaat om relaties en seksualiteit.; Op 10 november 

zegt minister Rouvoet (jeugd & gezin) na het zien van de documentaire 'Sex Sells' dat hij een 

maatschappelijke discussie over de losgeslagen seksuele moraal van jongeren wil. Hij vreest voor 

ongezonde ideeën over liefde en relaties bij de jeugd.; 17 november: de documentaire 'Geloof, Seks 

& (Wan)hoop' van Ingeborg Beugel begint.; Op 20 november verschijnt het boek 'McSex' van 

journaliste Myrthe Hilkens over de pornoficatie van onze samenleving.” 268 Porno wordt vaak 

genoemd als de boosdoener:  

“Jongeren zitten tegenwoordig drie muisklikken verwijderd van porno. Dan heb ik het niet 

over de onschuldige plaatjes van de Playboy, maar over heftige dieren-, plas- en 
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verkrachtingsseks, want porno wordt door de hevige concurrentie op het net veel rauwer 

en extremer. En dat vormt dus het referentiekader van veel jongeren.” 269 

De dieperliggende oorzaak is de seksuele revolutie – of de seksuele moraal van jongeren is eerder 

een gevolg van de seksuele revolutie: 

“Ik ben niet tegen de verworvenheden van de seksuele revolutie, maar pleit wel voor een 

nieuwe invulling. De groep jongeren die in de fout gaan wordt steeds groter. […] Het 

prachtige motto ‘alles moet kunnen’ uit de seksuele revolutie is verworden tot ‘alles 

moet’.”270 

“De revolutie is onvoltooid, de ware seksuele vrijheid is nog geen feit. Op een aantal 

essentiële punten heeft de seksuele revolutie natuurlijk wel voor een bevrijding gezorgd. 

Maar tegelijkertijd stel ik vast dat het verstikkende keurslijf van God, kerk en de daarbij 

horende wetten is vervangen door een nieuw keurslijf dat is gecreëerd door de 

commercie.” 271 

 

DE WIL OF VREES VAN EEN TERUGKEER IN DE TIJD 

 

Al voorgaande thema’s die de keerzijde van de seksuele revolutie belichten om problemen in de 

hedendaagse maatschappij te kaderen, worden gebruikt als platform voor conservatieve 

stemmen die de seksuele revolutie zien als ‘de tijd waar alles misging’. Vaak wordt door hen de 

link tussen de seksuele revolutie en de ondergang van de maatschappij heel duidelijk gemaakt. 

Opvallend is dat kranten vooral berichten over de opkomst van conservatief rechts en dat 

conservatief rechts als stem zelf amper aanwezig is in de artikels. Zo omschrijft een artikel uit 

1978 een reactie tegen de “liberalisering van de zeden na de seksuele revolutie”, die geassocieerd 

wordt met het hoge aantal scheidingen, de legalisering van marihuana en de normaliteit van seks 

voor het huwelijk. Nieuw rechts zou deze antigevoelens uitbuiten en “zich met demagogie werpen 

op sociaal-culturele vraagstukken, zoals abortus, bussing, de gelijkberechting voor vrouwen of 

homoseksuelen”. 272  

Ook in Nederland biedt de seksuele revolutie een platform voor conservatieve politieke krachten, 

zoals politicus Dries Van Agt (CDA). In een ander artikel uit 1978 wordt immers gesteld dat hij “de 

publieke discussie vergiftigt door de rest te beschuldigen van morele ontreddering met een soort 
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mystiek-nostalgische poespas”.273 Van Agt wordt onder de noemer “religieus-reactionair denken” 

geplaatst door de journalist, Jan Joost Lindner. Hij maakt de volgende analyse van Van Agts 

denken:  

“Het volk is zedelijk in verval geraakt (abortus, seksuele revolutie, scheidingen enzovoort), 

wentelt zich in materialisme en krijgt nu als straf werkloosheid en angst voor de toekomst. 

Dan komt Bestek als een ‘heilsplan’. Er moet ‘getoverd’ worden om de vloek op te heffen 

en het volk moet meewerken via een ethisch reveil. […] Bestek heeft dank zij de mystieke 

lading van Van Agt het ontredderde, verloederde volk terug gebracht naar de goeie ouwe 

kuise tijd van lang geleden beneden de Moerdijk.” 274 

Lindner verwijst dus naar de seksuele revolutie als zogenaamde oorzaak van het zedelijk verval 

in Van Agts denken. Lindner stelt hierbij zelf dat het echter slechts een vraagteken is wat Van Agt 

zelf echt denkt van “dit soort mystiek-nostalgische poespas”, maar het is duidelijk dat het verleden 

hier gebruikt wordt op een ironische manier om de absurditeit van Van Agt’s denken te 

benadrukken. Het argument van ‘de terugkeer naar het verleden’ wordt hierna vaker gemaakt 

door journalisten die het niet eens zijn met stemmen die de gevolgen van de seksuele revolutie 

hekelen. Tussen 1978 en 2008 wordt er in elk steekproefjaar minstens een artikel gepubliceerd 

dat melding maakt van ofwel het verliezen van verworvenheden van de seksuele revolutie, ofwel 

een terugkeer in de tijd. Conservatieve stemmen worden gekenmerkt als “ouderwets” of “niet 

meer van deze tijd”.275 

Zo wordt in 1984 gesproken van een “nieuwe preutsheid van een deel van de vrouwenbeweging”. 

Hiermee wordt gedoeld op de seks negative feminists die porno als de grote boosdoener aanduiden 

als oorzaak voor seksueel misbruik.276 Het artikel in kwestie gaat immers in op de relatie tussen 

porno en geweld. Er komen drie “deskundigen” aan het woord: de Haagse commissaris van de 

zeden- en kinderpolitie, mevrouw mr. A. S. C. Visser, de Rotterdamse hoogleraar criminologie dr. 

G. P. Hoefnagels en de Amsterdamse professor dr. H. Musaph, medisch seksuoloog.277  Wat hierbij 

opvalt: twee mannen, slechts een vrouw en niemand die actief is als feministe – hoewel het 

vraagstuk toch vooral op de agenda geplaatst werd door feministen. Aan hen wordt dus geen stem 

gegeven. Enkel ‘de andere kant’ van het verhaal wordt verteld: de algemene toon van het artikel 

is immers dat porno helemaal niet zo gevaarlijk is. 
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Ook in een artikel uit 1988 wordt een terugkeer in de tijd gesuggereerd, wanneer een artikel 

ingaat op de veranderende wetgeving rond de bestrijding van kinderpornografie. 278 Het Hof te 

Amsterdam herdefinieerde ‘seksuele gedraging’ immers zodanig in een rechtszaak rond 

kinderporno, waardoor een serie foto’s van blote jongetjes, die in een Amsterdamse 

(hoofdzakelijk door homofielen bezochte) galerie was tentoongesteld, als kinderporno gezien kon 

worden. Waar de rechtbank in eerste aanleg ‘seksuele gedraging’ gedefinieerd had als “een 

onevenredige nadruk op het geslachtsdeel”, werd die door het Hof te Amsterdam ruimer 

geïnterpreteerd, namelijk “wanneer een zodanige houding is afgebeeld dat daarmee kennelijk het 

‘opwekken van seksuele prikkeling’ wordt beoogd”. Op basis hiervan werd de fotoreeks 

gedefinieerd als porno en kon een strafvervolging ingesteld worden tegen de fotograaf. De 

journalist, Tom Schalken – zelf jurist en op dat moment actief als raadsheer-plaatsvervanger bij 

het gerechtshof in Amsterdam, laat hierover duidelijk zijn ongenoegen doorschijnen en 

suggereert een terugkeer naar een ouderwetse tijd door te stellen dat er  “een terminologie in 

onze zedelijkheidswetgeving geïntroduceerd werd, die de jurisprudentie sinds het tijdperk van 

ver vóór de seksuele revolutie niet meer hanteerde” en dat de foto’s “zelfs in het puriteinse 

Amerika tentoongesteld werden en daar ongemoeid was gelaten.” 279  

Daarnaast wordt in 1994 de roep om een strengere wetgeving rond kinderporno om de 

slachtoffers te beter te kunnen beschermen geridiculiseerd. Uit de toon van de artikels die 

hierover berichten, wordt echter duidelijk dat de journalisten hier tegen zijn. Zo spreekt journalist 

Victor Lebesque van “moraalridders”, die ervoor ijveren om het kinderporno-artikel in de 

Nederlandse wetgeving te verstrengen. Hierbij wordt verwezen naar Hirsch Ballin, Nederlands 

rechtsgeleerde en politicus bij het Christen-Demoncratisch Appèl, omwille van het feit dat hij het 

strafbaar wilde maken om een naaktfoto van een kind te bezitten.280 

In hetzelfde jaar verschijnt een artikel dat de idee van een terugkeer naar een verleden van voor 

de seksuele revolutie deconstrueert: “In het aids-tijdperk keren steeds meer mensen naar de 

veilige haven van de monogamie terug. Maar die terugkeer is niet zomaar een herhaling van het 

traditionele huwelijk. Dat blijkt alleen al uit het enorme aantal echtscheidingen”. 281 Vier jaar later 

wordt de deconstructie van de idee van een terugkeer naar het verleden nog veel explicieter 

gesteld:  

“Er is weinig reden om te vrezen dat aan de verworvenheden van de jaren zestig nu een 

einde wordt gemaakt. Er zullen geen overspeligen op de mestkar worden gezet, 
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samenwonen voor het huwelijk zal niet meer als hokken worden beschouwd, blote 

borsten of geslachtsdelen zullen niet meer angstvallig met strookjes worden beplakt en de 

kreet 'handjes boven de deken' behoort definitief tot het verleden. Ook de homo's hoeven 

niet bevreesd te zijn - de tijden van Oscar Wilde keren niet terug. Het verzet keert zich 

tegen het schreeuwerige, het grove, het platvloerse, het brutale, het respectloze, en vooral 

het opdringerige waardoor het lijkt dat de voorstanders van vrije seks de samenleving in 

een totalitaire machtsgreep houden.” 282 

Deze stem belet het echter niet dat er de jaren daarop nog steeds stemmen spreken van een 

terugkeer in de tijd. Zo wordt er gesproken van de “ouderwetse opvattingen van jongeren over 

relaties, seks en vreemdgaan”.283 Bovendien wordt er in 2008 gesproken van een “terugkeer naar 

Victoriaanse tijden”. 284 Dit werd gesteld in een interview over de seksuele moraal van jongeren. 

In 2008 wordt aan enkele personen die kritisch zijn ten opzichte van de seksuele revolutie immers 

wel een stem gegeven, namelijk aan degenen die de uitkomst van de seksuele revolutie 

problematiseerden: porno en de commercialisering van seks. Ondanks een feit dat deze personen 

een stem krijgen via interviews, worden ze vooral op de rooster gelegd. De interviews zijn immers 

heel hard en soms zelfs persoonlijk aanvallend.  

Zo stelt Beugel dat porno geduid moet worden op school, waarop de journalist, Maurits Schmidt, 

reageert dat het nog maar even is voor we terugkeren naar Victoriaanse tijden. Beugel antwoordt:  

“Er zijn inderdaad mensen die hun buik vol hebben van deze seksoverkill. Dus komen 

nieuwe kuisheidsidealen op. Seks bewaren voor het huwelijk, zoals in Amerika. Dat is 

zorgwekkend. We moeten de verworvenheden van de seksuele revolutie behouden en 

tegelijkertijd nieuwe vormen vinden om seksualiteit meer dimensies te geven. Op school 

met literatuur, poëzie, film. Van verliefdheid tot orgasme, er is zó veel.” 285 

Hierna stelt Schmidt dat “Beugel jongens onnatuurlijk gedrag wil aanleren”, als antwoord op 

Beugel, die stelt dat meisjes jongens moeten durven leren hoe het anders kan, aangezien jongens 

niet weten dat 80% van de vrouwen alleen clitoraal klaarkomt. Schmidt is echter van mening dat 

het “de natuur is dat jongens  d'rop en d'raf willen”.286  

Het is dus duidelijk geworden dat kritische stemmen over de gevolgen van de seksuele revolutie 

al snel geridiculiseerd worden door ze te bestempelen als “conservatief, calvinistisch, ouderwets” 
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of door letterlijk te stellen dat ze terugkeren in de tijd. De stemmen die dit stellen werpen zich dus 

impliciet op als conservatieve stemmen voor het behoud van de zogenaamde vruchten van de 

seksuele revolutie. Opvallend hierbij is dat alle journalisten, die spreken van een terugkeer in de 

tijd en die de verworvenheden van de seksuele revolutie ten onder zien gaan, man zijn, deel 

uitmaken van de babyboomgeneratie en dat de helft eind jaren zestig studeerde aan de 

Universiteit van Amsterdam.  

Misschien zijn zij de vertegenwoordigers van de zogenaamde “progressieven”, zoals Koen Raes ze 

in 1988 kenmerkt, die geen oog hebben voor “de verregaande commercialisering en 

nietsontziende exploitatie van het seksuele”. Raes stelt immers dat het debat hierover, behalve 

aan conservatieve zijde, nauwelijks wordt gevoerd en dat progressieven kennelijk heel wat alerter 

reageren op uitingen van racisme dan op uitingen van seksisme, met name waar het de uitbuiting 

van vrouwen en kinderen betreft. Even opmerkelijk is dat het debat meteen wordt verengd tot 

een discussie over verboden en censuur.287 

Of misschien zijn zij vertegenwoordigers van de “conservatieven die dromen over de goede tijden 

van weleer”, zoals Wigbold in een artikel uit 1998 stelt: 

“Theo van Gogh mag het heil van de seksuele revolutie nog zo luidruchtig verkondigen, 

symbolen zoals hij zijn door de tijd ingehaald. Over een aantal jaren zijn ze 

ineengeschrompeld tot gemelijke conservatieven die dromen over de goede tijden van 

weleer. De tekenen zijn alom onmiskenbaar. De peepshows en de sekswinkels op Times 

Square in New York zijn verdwenen.” 288 

Dit nostalgische denken schemert soms door in artikels die de seksuele revolutie benaderen als 

het moment van een bevrijding, in plaats van als een verklaring voor negatieve tendensen in het 

heden of in plaats van het begin van een periode van achteruitgang. Hierop wordt in het volgende 

onderdeel verder ingegaan. 

 

5.2.3. DE SEKSUELE REVOLUTIE ALS HET BEGIN VAN DE VOORUITGANG: DE BEVRIJDING NA EEN 

ONDERDRUKKEND VERLEDEN 
 

DE SEKSUELE REVOLUTIE ALS VERKLARING VOOR DE HEDENDAAGSE VRIJHEID 
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In het vorige hoofdstuk werd ingegaan op de verschillende manieren waarop de seksuele 

revolutie omschreven wordt als het begin van een periode van achteruitgang. Op het einde werd 

gewezen op de manier waarop enkele journalisten hierop reageren – namelijk door dit te 

ridiculiseren en voor te stellen als een terugkeer in de tijd. Op die manier verdedigen ze dus wat 

de seksuele revolutie bereikt heeft. Dit hoofdstuk gaat hier verder op in. De seksuele revolutie 

wordt immers evenzeer voorgesteld als het beginpunt van een periode die gekenmerkt wordt 

door vooruitgang. Zo worden ook enkele tendensen die als positief gezien worden, verklaard door 

de seksuele revolutie. 

Een illustratie van de manier waarop de seksuele revolutie als verklaring wordt aangehaald van 

een – in de ogen van de journalist - positieve hedendaagse verandering, is een artikel dat de 

seksuele revolutie aanhaalt om uitdagendere kledij voor vrouwen te verklaren.289 Deze 

verandering is in de ogen van de journalist, Thomas Lepeltak, erg positief -de kledij zou immers 

“zijn stoutste fantasieën overtreffen”. Op die manier krijgt de seksuele revolutie dan ook een 

positieve betekenis:  

“De rokken zijn nog wijder geworden en verraden bij het uitoefenen van een razende twist 

dan ook al gauw wat er onder zit. Maar daar is rekening mee gehouden. De handel in 

aangepaste ‘onder-accessoires’ tiert welig. […] In ons land beleeft de Rock 'n Roll muziek 

ook een oorverscheurende ‘revival’. Muziek die me nu niet direct in extase brengt. Maar 

de bijbehorende uiterlijkheden, die ik in Londen aanschouwde, waren beslist niet 

onaardig. Wel wat uitdagender dan in de jaren vijftig, maar daar hebben we dan ook een 

sexuele revolutie voor gehad, die immers met rock 'n roll muziek begonnen is.” 290 

Opvallend aan dit artikel is het feit dat de appreciatie van de seksuele revolutie zo gegenderd is. 

Ook in een ander artikel wordt de seksuele revolutie aangehaald om de veranderende mode voor 

vrouwen te verklaren, namelijk “hoge hakken, rode lippenstift, eyeliner, rouge en lipgloss voor 

een mix van geraffineerde chic met high-tech, accent-kleuren, moderne, synthetische materialen, 

agressie en flink veel sex [sic].” 291 Ook hier is de appreciatie van de seksuele revolutie erg 

gegenderd, maar dan voor ‘de vrouw’. Deze mode wordt immers als empowerment voor vrouwen 

omschreven.292  

 

DE SEKSUELE REVOLUTIE ALS OMMEKEER IN DE GESCHIEDENIS: DE VERLOSSING VAN HET ONDERDRUKKENDE VERLEDEN 
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In bovengenoemde citaten werd een positieve connotatie toegekend aan de seksuele revolutie 

omwille van de positieve gevolgen die zichtbaar zijn in de hedendaagse maatschappij. Vaker 

wordt de seksuele revolutie eerder voorgesteld als het startpunt van een periode van bevrijding, 

door te benadrukken hoeveel slechter het was in het verleden - de tijd voor de seksuele revolutie. 

Dat verleden wordt voorgesteld als een tijd waarin seksuele onderdrukking centraal staat. Die 

seksuele onderdrukking wordt dan ingevuld aan de hand van steeds terugkomende voorbeelden, 

zoals het zwijgen over seks. Zo wordt er gesteld dat seksualiteit zich “achter een Chinese muur 

van zwijgen bevond” voor de seksuele revolutie.293 Of dat er enkel over seksualiteit gesproken 

werd via “ontwijkende woorden”, “waarschuwingen voor onbenoemde gevaren”, “vage 

aanduidingen”, “geboden en verboden” en “taboes”.294 Andere vaak aangehaalde voorbeelden zijn 

de controle van autoriteiten, de Kerk en de sociale omgeving op de seksualiteit of de verlegenheid 

ten opzichte van het lichaam.295 Volgende zin is illustrerend voor de simplistische benadering van 

het verleden: 

“Seks was voor de voortplanting, uiteraard binnen het huwelijk en zeker niet voor de lol, 

wilde je ooit een plekje in de hemel bemachtigen. En wie ongehuwd zwanger raakte, werd 

met de nek aangekeken. Dat veranderde allemaal met de komst van de anticonceptiepil in 

de jaren zestig van de vorige eeuw.” 296 

De seksuele revolutie wordt dus een synoniem voor de start van de bevrijding van het verleden – 

of: “de ontmaskering door Freud van de preutse Victoriaanse tijd”. 297 Daarnaast wordt er 

gesproken van “de bevrijding van het Victoriaanse milieu waarin men werd grootgebracht”.298 De 

seksuele revolutie wordt dus synoniem met vrijheid: “de seksuele revolutie, alles moest kunnen” 

– meer zelfs, een ongekende vrijheid: 299  

 “Nog nooit in de geschiedenis waren mensen zo vrij om te doen wat ze willen. [..] Deze 

vrijheid dateert, zoals je weet, van de jaren zestig. Daarvoor was, óók in het Westen, de 

omgang tussen man en vrouw sterk gereguleerd, door de wet, maar vooral door allerlei 

sociale normen. […] In de jaren zestig vond, mede als gevolg van de uitvinding van de 
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anticonceptiepil, een omwenteling plaats in het denken over deze dingen. Man en vrouw 

moesten vrijelijk met elkaar om kunnen gaan, óók seksueel. Vandaar dat we wel spreken 

van een seksuele revolutie.” 300 

Beide fragmenten omschrijven de seksuele revolutie dus als een keerpunt in de geschiedenis, een 

cesuur tussen twee historische periodes die radicaal van elkaar verschillen. In die mate dat er zelfs 

van een “tijdperk van voor de seksuele revolutie” of “Nederland na de seksuele revolutie” 

gesproken wordt.301 Bovendien is dat keerpunt er plots gekomen: 

 “Porno werd in de jaren zeventig ineens naar een plaats in de etalage van bevrijde burgers 

getild, in plaats van onder de toonbank verkocht te worden en er toen nog autoriteiten 

waren die daar aanstoot aan namen”.302  

Door het woord ‘nog’ wordt in bovengenoemd citaat tegelijk een afstand gecreëerd tussen het 

vrije heden en het verdere verleden waarin autoriteiten zich dus nog met het reguleren van porno 

bemoeiden. Dat verleden wordt ver in tijd en afstand gesitueerd. Op een gelijkaardige manier 

wordt in 2018 gesteld dat het “nog tot de seksuele revolutie van de jaren zestig duurde voordat 

de overheid minder streng ging optreden” op vlak van porno.303 Of dat het “nog wel even zou 

duren voordat de seksuele revolutie zijn opwachting maakte en bh’s uitgingen”.304 

Opvallend is dat het verleden niet steeds verder weg wordt getypeerd met het verstrijken van de 

tijd. Tegelijkertijd worden er immers artikels geschreven die het verleden voor de seksuele 

revolutie eerder dichtbij situeren – al wordt het verleden op een gelijkaardige manier gebruikt, 

namelijk om aan te tonen hoe sterk de samenleving vooruit gegaan is op vlak van seksualiteit: 

“Het is nog maar dertig jaar geleden dat de orale anticonceptie - lang nog zeer omstreden 

- algemeen ingang begon te vinden. Elke vorm van werving voor condoom of pil was toen 

nog wettelijk verboden (art. 451 van het Wetboek van Strafrecht werd pas in 1969 

afgeschaft) en abortus en sterilisatie behoorden nog niet tot de mogelijkheden.” 305  

Een andere manier om te benadrukken hoe dichtbij het verleden voor de seksuele revolutie is, 

gebeurt door te stellen dat “onze grootouders het nog moesten doen met de bloemetjes en de 
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bijtjes.” 306 Of dat “jongeren het zich nauwelijks kunnen voorstellen, maar pas 25 jaar geleden 

werd er op de televisie voor het eerst concreet over voorbehoedmiddelen gepraat”.307  

Een andere manier waarmee het effect van een plotse ommekeer bereikt wordt, is door in te gaan 

op boeken of films vanuit de jaren zestig of zeventig en dan te benadrukken hoe controversieel ze 

toen wel waren omwille van de ideeën die erin verkondigd of beelden die erin vertoond werden. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn de films van John Waters, het blad Chicks en Candy’s, de 

naaktfoto’s van Will McBride, de film Blue Ivy, het seksprogramma van Germaine Groenier … 308 

Personen die dan weer de bevrijding van de seksuele revolutie verpersoonlijken Freud, Reich, Phil 

Bloom, Adèle Bloemendaal en Mary Zeldenrust-Noordanus, oud-voorzitster van de NVSH, vaak 

voorgesteld als de alle-taboe-doorbrekende persoon die Nederland seksueel bevrijdde. Naast 

deze iconen van de seksuele revolutie, wordt de seksuele revolutie zelf ook omschreven als een 

van de positieve symbolen van de twintigste eeuw.309  

Tegelijkertijd zijn er echter stemmen die dit alles deconstrueren. Alsof het nog niet genoeg is dat 

stemmen de seksuele revolutie kenmerken als het begin van een periode van vooruitgang of 

achteruitgang, worden er tegelijkertijd artikels gepubliceerd die dezelfde tendensen zelf ook 

opmerken en de idee van een terugkeer in het verleden of een ommekeer in de geschiedenis 

nuanceren.   

 

5.3. DECONSTRUCTIE VAN DE SEKSUELE REVOLUTIE ALS REFERENTIEPUNT 
 

Binnen het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden hoe flexibel de seksuele revolutie kan ingezet 

worden in hedendaagse discussies. De seksuele revolutie kan immers van betekenis veranderen 

wanneer deze benaderd wordt vanuit het heden. Afhankelijk van het punt dat de auteur wil maken 

wordt deze gebeurtenis immers herleid naar het begin van een periode van vooruitgang of 

achteruitgang. Wanneer de seksuele revolutie als referentiepunt gebruikt wordt voor een negatief 

heden, worden vooral de negatieve gevolgen van de seksuele revolutie benadrukt, de keerzijde. 

Wanneer de seksuele revolutie als referentiepunt gebruikt wordt als verklaring voor vrijheden in 

het heden, wordt vooral de verandering benadrukt die de seksuele revolutie bracht na een 

onderdrukkend verleden. De tijd wordt dus op een verschillende manier gebruikt om het 
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gemaakte punt kracht bij te zetten. Al deze verschillende manieren waarop de seksuele revolutie 

wordt ingevuld, worden bovendien nog eens door elkaar gebruikt doorheen de tijd, waardoor de 

betekenis die aan het concept gegeven wordt nog minder duidelijk is. Alsof het nog niet genoeg is 

dat het positieve en negatieve discours over de seksuele revolutie door elkaar gebruikt wordt, 

klinker er tegelijkertijd stemmen in de kranten die voorgaande discours zelf analyseren of 

deconstrueren.  

Van 1984 tot 2018 is er minsten een stem die de idee nuanceert dat de seksuele revolutie gezien 

kan worden als een periode waarin de omgang op vlak van seksualiteit grondig dooreen geschud 

werd. Al in 1984 worden de zogenaamde veranderingen die er door de seksuele revolutie 

gekomen zijn genuanceerd. Zo nuanceert Zeldenrust de zogenaamde ommekeer door de seksuele 

revolutie in 1984: “Bijna tien jaar later is er nog steeds niet veel veranderd. Er wordt ontzettend 

veel meer over seks gepraat, je mag lul en kut zeggen en Vrij Nederland heeft z’n advertenties, 

maar in het contact van de mensen is zo weinig veranderd”.310 Of stelt het Nederlands Instituut 

voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek (NISSO) het volgende:  

“Bij het NISSO heeft men nooit zo erg geloofd in die revolutie. Er is geen sprake geweest 

van een fundamentele omwenteling in korte tijd. Bepaalde omstandigheden — de 

economische teruggang, ziekten als herpes en aids — relaties en seksualiteit misschien 

wel diepgaander dan een seksuele revolutie vermag te doen” 311 

Hoewel beide stemmen nauw betrokken waren bij de seksuele veranderingen, wordt toch een 

afstand behouden wanneer over de seksuele revolutie gesproken wordt. Sommigen kunnen dit 

niet. Zo vervallen enkele actoren die de seksuele revolutie meemaakten immers in een zweem van 

nostalgie wanneer ze het over de seksuele revolutie hebben en wordt dit dan erkend als 

nostalgisch door een andere stem. Een goed voorbeeld hiervan is een interview met acteur Helmut 

Berger uit 1998 in de Volkskrant. Hij vervalt hier immers in een nostalgisch discours over de jaren 

zeventig, iets wat ook de journalist, Ronald Ockhuysen, opmerkt: 

“Ongeveinsd is de vertedering waarmee hij over de zoete jaren zeventig praat. Het waren 

beste jaren. Voor hem dan. 'Ik was de juiste man op de juiste plaats. De seksuele revolutie 

barstte los en ik stond vooraan in de rij.” 312 

Ook tien jaar voorheen werd al op een nostalgische toon gesproken over de seksuele revolutie. 

Naar aanleiding van een documentaire uit 1988 over “een kwarteeuw seksuele revolutie”, is de 

journalist Henk Hofland kritisch over de toon waarmee over de seksuele revolutie gesproken 
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wordt, wanneer mensen er naar terugkijken. Hij stelt dat ze “namijmeren over die oude tijd” en 

dat “het wat doet denken aan de manier waarop nog oudere mensen over de hongerwinter 

praten”.313 Daarnaast omschrijft hij de serie als volgt:  

“Het is een reportage uit de voorste loopgraven van het vaderlandse front waar destijds 

de groepsseks, de partnerruil en nog andere toestanden aan de orde van de dag waren. 

[…] Ook hier valt weer de toon van Das waren Zeiten te beluisteren. Met lichte spijt in zijn 

stem zegt er een: ‘Ja, ik ben nu weer meer mono dan poly’.” 314 

De journalisten dragen hier bij aan de deconstructie van de manier waarop de seksuele revolutie 

herinnerd wordt. Maar soms wordt de seksuele revolutie ook gedeconstrueerd vanuit een heel 

persoonlijk narratief. Zo stelt een journalist in een interview met grafisch ontwerper Anthon 

Beeke in 1988 dat “de seksuele revolutie alom tegenwoordig [sic] was en dat dit voor Beeke de 

reden was om in zijn werk te onderzoeken of de normen wel echt veranderd waren”, waarop 

Beeke het volgende antwoordt: 

“Iedere kruidenier verkocht bij wijze van spreken de meest gore pornografie in 

vierkleurendruk. Maar van ons zwart-wit drukwerk op recycling-papier schrokken ze zich 

zelfs in de pornowereld een ongeluk, het werd daar onder de toonbank verkocht omdat ze 

voelden dat het te dichtbij was, te echt. Zo veel was er dus ook weer niet veranderd.” 315 

Bovenstaand fragment toont vanuit een persoonlijke herinnering aan dat de seksuele revolutie 

niet zo veel veranderd heeft als ten tijde van de seksuele revolutie geclaimd werd. Bovendien 

wordt ook de manier van herinneren gedeconstrueerd. Het lijkt er immers op alsof enkele artikels 

de geschiedenis willen herschrijven door te wijzen op een mythologisering van het verleden. Soms 

wordt ook dit gedaan vanuit een persoonlijke herinnering: 

“Alleen al het woord ‘seksuele revolutie’ is typisch een uitvinding van de smaakmakers 

die dachten dat de mensheid altijd in duisternis heeft gewandeld totdat zij op het 

wereldtoneel verschenen. Toch is het verschil tussen de vrijere opvattingen van de jaren 

zestig en de 'benauwde seksuele moraal' van de jaren vijftig geringer dan men denkt. Zelf 

ben ik volwassen geworden in de jaren veertig en begin vijftig, maar ook toen was seks 

voor het huwelijk of overspel heel gewoon.” 316 
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Vaker gebeurt de deconstructie van een mythe over het verleden echter op basis van artikels die 

specifiek ingaan op de herdenking van het verleden. Zo wordt in 2014 ingegaan op een artikel uit 

Ons Amsterdam dat een “special wijdde aan de ‘mythische jaren zestig’”: 

“De jaren zestig: het magische tijdperk van (seksuele) vrijheid, tegencultuur, provo, 

hippies, ludieke acties. 'Iedere Amsterdammer was ineens een provo geworden. En 

allemaal (op een paar domme agenten en zuurpruimen na) waren we blij en gelukkig. 

Maar was dat wel zo? Nou, mooi niet. Het leven veranderde veel minder snel dan we ons 

nu herinneren. Langharige hippies? Rond 1967 waren de meeste jongens nog keurig 

gekapt en droegen een stropdas. Seksuele revolutie? Nog in 1969 verwijderde de politie 

in de Lange Niezel een condoomautomaat, wegens 'schennis van de eerbaarheid’.” 317 

De seksuele revolutie wordt hier samen met de jaren zestig gedeconstrueerd als een mythe in de 

geschiedenis. Hetzelfde wordt gedaan met de dertigjarige herdenking van 1968. Zo schrijft 

journalist Joost van der Vaart – correspondent voor NRC Handelblad in Duitsland, het volgende:  

“Ook na al die jaren houdt links Duitsland nog steeds van hen. Wat ze hebben gedaan was 

weliswaar niet altijd even fraai, zo is de heersende opvatting […], maar ze hebben een 

seksuele revolutie ontketend, de vrouw ‘bevrijd’. Hun daden waren een keerpunt in de tijd. 

Zij verlosten de samenleving van haar verstarring. Zo luidt althans de mythe.” 318 

Hij deconstrueert de mythe dan via een boek van Götz Aly – in de jaren zestig actief in de Duitse 

studentenprotesten, journalist, politiek wetenschapper en historicus, die er in zijn omstreden 

boek op wees dat “zijn generatiegenoten nog steeds ‘in een roze wolk leven’: 1968 wordt 

geromantiseerd, de daden zijn tot heldendaden uitgegroeid. Uiteindelijk was de maatschappij 

zonder de 68’ers ook wel geliberaliseerd”.319 

Verschillende aspecten van de seksuele revolutie als concept worden dus op verschillende wijzen 

gedeconstrueerd: de naam op zich, de verandering die de seksuele revolutie met zich meebracht, 

de herinneringen aan de seksuele revolutie, de plaats van de seksuele revolutie in de geschiedenis 

– en dit via persoonlijke herinneringen of officiële herdenkingen. Dit is exemplarisch voor de 

chaos die er heerst wanneer de seksuele revolutie herdacht wordt. Dit hoofdstuk toonde aan dat 

kritische stemmen ten opzichte van de gebeurtenis op zich er altijd geweest zijn, maar de vorige 

hoofdstukken tonen aan dat andere stemmen tegelijkertijd wel blijven meegaan in het 

vooruitgangs- of achteruitgangsverhaal van de seksuele revolutie. De term blijft tegelijkertijd 

                                                           
317 Corrie Verkerk, “En ineens was iedereen in Amsterdam Provo,” Het Parool, 26.11.2014. 
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immers gebruikt worden als referentiepunt in het verleden. Het gebruik van de term op zich in 

hedendaagse debatten werd dan ook nooit gedeconstrueerd. 

 

5.4. CONCLUSIE 
 

Het is dus duidelijk geworden dat de meeste artikels die de seksuele revolutie vermelden, de 

seksuele revolutie zien als een gebeurtenis die plaatsgevonden heeft in ‘het verleden’. Dat 

verleden komt overeen met het verleden waarin studies de seksuele revolutie in situeren. Hier 

vindt dus geen betekenisverandering plaats van de seksuele revolutie, aangezien ze ofwel 

gesitueerd wordt als een onderdeel van een van de vele campagnes tijdens de jaren zestig, ofwel 

als individuele beweging in de jaren zestig of zeventig. Toch wordt er niet consequent verwezen 

naar dat verleden, aangezien de norm binnen de artikels is dat een tijdsaanduiding bij de seksuele 

revolutie weggelaten wordt. ‘De’ seksuele revolutie is dus de derde seksuele revolutie. De seksuele 

revolutie verandert binnen deze artikels dus niet van betekenis. Er gewoon geen historisch 

bewustzijn van eerdere seksuele revoluties.  

Wanneer de seksuele revolutie, na de jaren zeventig, gezien wordt als een hedendaags gebeuren, 

verandert het concept wel van betekenis. Het concept wordt immers gebruikt als noemer voor 

veranderingen in het heden. Soms lijken die veranderingen niets te maken te hebben met de derde 

seksuele revolutie, soms wordt de derde seksuele revolutie een standaard om de nieuwe seksuele 

revolutie in het heden aan af te meten of te streven naar een nieuwe seksuele revolutie in de 

toekomst. Hierbij wordt dus wel vastgehouden aan de seksuele revolutie als historische 

gebeurtenis en ziet men parallellen met het heden, of wenst men parallellen te zien in de toekomst. 

Dit vraagt om een bewustzijn van wat de seksuele revolutie is. Soms wordt dit heel duidelijk 

getraceerd, andere keren wordt vervallen in een verhaal dat slechts gebaseerd is op assumpties. 

Die assumpties over de seksuele revolutie worden dan gebruikt in een discussie die essentieel 

draait om vrijheid. Wanneer vanuit het heden terug verwezen wordt naar de seksuele revolutie 

als referentiepunt in de geschiedenis, wordt de seksuele revolutie herleid tot het begin van een 

periode van bevrijding of een periode van nieuwe belemmeringen.  
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6. IDENTITEIT 
 

In dit hoofdstuk wordt het bronnenmateriaal geanalyseerd aan de hand van het concept identiteit. 

Lorenz benadrukt immers dat identiteiten gevormd worden in de verhouding tot het verleden. Dat 

verleden is hier de seksuele revolutie. De focus ligt dan ook op de manier waarop de seksuele revolutie 

lijkt bij te dragen aan de constructie van bepaalde identiteiten. De seksuele revolutie wordt immers 

vaak aangehaald om iets te kunnen zeggen over een bepaalde groep.  

Dit hoofdstuk is opgedeeld in de verschillende groepen die het duidelijkst naar voor gebracht worden 

in het bronnenmateriaal. Op die manier zegt dit hoofdstuk dan ook iets over de manier waarop de 

seksuele revolutie inhoudelijk ingevuld wordt en wat ermee in verband gebracht wordt.  

 

6.1. DE IDENTITEIT VAN DE BABYBOOMGENERATIE 

 

Een eerste afgebakende groep, waarbij de seksuele revolutie een rol lijkt te spelen op de identiteit 

van die groep, is de babyboomgeneratie - een groep afgebakend op basis het jaar van geboorte: 

ongeveer tussen 1945 en 1955. Vaak wordt deze groep in de artikels benaderd als een 

monolithisch blok, dat onder de noemers ‘babyboomers’, ‘babyboomgeneratie’, ‘protestgeneratie’, 

‘zestigers’ of ‘68’ers’ geplaatst wordt. Associaties hierbij zijn dan hun verzet tegen de gevestigde 

politieke orde, het kapitalisme, de hiërarchie, de consumptiemaatschappij, racisme … Die 

associaties worden veruiterlijkt door lang haar, het openlijke drugsgebruik of een vrije omgang 

met seksualiteit. Bovengenoemde associaties zijn de stereotypes die buitenstaanders aan deze 

groep toeschrijven. Soms echter ook door iemand die zichzelf als deel van de babyboomgeneratie 

ziet: 

“De Gandalf hoorde bij hoe ik dacht en was: vrij en op zoek, zoals iedereen van mijn 

generatie. Ik was helemaal van die tijd, een hippie met lang haar, met een sterke hang naar 

literatuur.” 320 

Deze persoon schakelt zijn zelfbeeld gelijk aan de identiteit van een hele groep – de 

babyboomgeneratie. Hij spreekt hier duidelijk vanuit een bepaalde herinnering en het is dan ook 

niet duidelijk of het beeld van zijn generatie vertroebeld is door de stereotypen die er vaak aan 

toegeschreven worden. Bij andere babyboomers is het bewustzijn van de stereotypes duidelijker. 

Wanneer ze aan het woord komen, maken ze immers vaak duidelijk dat ze niet aan de stereotypen 
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van de babyboomgeneratie voldoen. Zo stelt de schrijver John Irving – geboren in 1942 – dat hij 

zichzelf niet als een “typische jaren-zestigschrijver beschouwt”: 

“Bepalend voor die periode: Vietnam, de seksuele revolutie en het experimenteren met 

drugs. Omdat ik nogal jong getrouwd was, kwam ik als kostwinner niet in aanmerking om 

dienst te doen in Vietnam. Ik heb daar dus nooit een persoonlijke crisis over doorgemaakt 

en voelde me min of meer een outsider. Die seksuele revolutie is ook aan mij 

voorbijgegaan: ik was keurig getrouwd en mijn leefpatroon leek eerder op dat van iemand 

uit de jaren vijftig. En wat drugs betreft: ik worstelde op hoog niveau en voor een atleet 

waren roken en drinken al volslagen taboe, dus alles bij elkaar was ik een behoorlijk saai 

mannetje!” 321 

Hoewel andere babyboomers misschien niet zo ver gaan om expliciet te stellen dat ze niet 

“typisch” zijn, omdat ze niet aan de stereotypen van de groep voldoen, vervallen ze ook in een 

discours dat veel zegt over het belang dat gehecht wordt aan de seksuele revolutie voor de 

vorming van iemands identiteit destijds. Wanneer babyboomers zelf spreken, wordt immers vaak 

gesteld dat ze misschien wel opgroeiden tijdens de seksuele revolutie, maar dat ze “desondanks 

erg monogaam zijn gebleven” of  toch “vijftig jaar gelukkig getrouwd zijn”.322 

Deze getuigenissen hebben dus een heel paradoxale verhouding met de seksuele revolutie. Het 

lijkt er immers op alsof ze zich moeten verantwoorden voor het feit dat ze wel deel uitmaken van 

de babyboomgeneratie maar de idealen van vrije liefde toch niet in de praktijk brengen. Toch 

deconstrueren ze op die manier geleidelijk de stereotypen van de babyboomgeneratie. Soms 

wordt dit initiatief ‘van bovenaf’ genomen. Zo wordt naar aanleiding van vijftig jaar 1968 een heel 

artikel gewijd aan het beeld van de babyboomers: 

“‘De protestgeneratie’, zo worden ze genoemd: de mensen geboren tussen 1941 en 1955. 

Zij waren het die eind jaren zestig het Maagdenhuis bezetten, rookbommen gooiden en 

slaags raakten met de politie. Zij waren het ook die in de jaren zeventig experimenteerden 

met vrije liefde en marxistische leesclubjes. Althans, dat is het beeld. In werkelijkheid gold 

dit voor slechts een klein deel van deze ‘protestgeneratie’: het deel dat studeerde in de 

steden en daarbij genoeg tijd (en zelfvertrouwen) had om eens lekker te gaan zitten voor 

Das Kapital.” 

In dit artikel wordt er gewezen op het feit dat slechts 18% van de vrouwen en 31% van de mannen 

hoger onderwijs volgde en dat de levensstijl van de babyboomers nog best “traditioneel was”: 
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slechts een vijfde woonde samen voor het huwelijk, en de helft trouwde en kreeg het eerste kind 

voor zijn vijfentwintigste. Daarnaast worden enkele “gewone Nederlanders” aan het woord 

gelaten: mensen voor wie de revoluties van de jaren zestig en zeventig zich op afstand voltrok.323 

Naast de deconstructie van de stereotypen van de babyboomers geven deze getuigenissen ook 

waardevolle informatie mee over de manier waarop zij de identiteit van de protestgeneratie 

omschrijven en de druk die werd ervaren om erbij te horen: 

“Ik ging samenwonen, liet m’n baard staan en wekte de indruk modern te zijn. Maar 

eigenlijk was ik ook traditioneel en bracht de tijdgeest me in verwarring. Ik forceerde 

mezelf, zag andere jongens dingen doen en ging ze nabootsen. Ik had niet zoveel idealen, 

daar schaamde ik me een beetje voor. Maagdenhuisbezetters hadden die tenminste 

wel.”324 

Tegelijkertijd met het artikel dat het eenzijdige beeld van de babyboomgeneratie deconstrueert, 

wordt er echter een artikel gepubliceerd dat de babyboomers opnieuw als eenzelfde groep 

identificeert en hier een bepaalde identiteit op plakt. In dit artikel wordt melding gedaan van het 

stopzetten van een toneelstuk dat voor ouderen geproduceerd werd, met als doel te tonen dat ook 

ouderen nog verliefd kunnen worden en seksueel actief kunnen zijn.325 Volgende reden wordt 

gegeven voor het stopzetten: 

“Toen het tweetal met deze voorstelling begon, vormden de 65-plussers het laatste 

staartje van een generatie die vóór de seksuele revolutie opgroeide. Een tijd vol taboes, 

onwetendheid, angst en druk vanuit de kerk, die ook op de oude dag nog altijd zijn 

weerslag had. Maar de 65-plusser anno nu behoort volgens Kocken tot de 

babyboomgeneratie, is mondig en grondlegger van de seksuele vrijheid. Zij hebben 

Bejaarden & begeerte niet meer nodig.” 326 

Er wordt dus vanuit gegaan dat iedereen van de babyboomgeneratie voldoende voeling heeft met 

seksualiteit, ook op oudere leeftijd – al deconstrueerde iemand dit al in 1984 en wel met een 

knipoog. Enkele mensen die “op school zaten toen de Stones opkwamen, de pil mondjesmaat werd 

geslikt en samenwonen nog ‘hokken’ heette”, schreven een boek over seksualiteit met als titel Ze 

weten alles al. Hiermee willen ze duidelijk maken dat er altijd vanuit gegaan wordt dat mensen 

veel weten over seksualiteit, omdat ze de seksuele revolutie hebben meegemaakt, maar dat dit 

eigenlijk niet het geval is.327 Hoewel bepaalde stemmen de stereotypen die met de 
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babyboomgeneratie geassocieerd worden al snel deconstrueren, blijft het dus voorkomen dat er 

enkele kenmerken toegeschreven worden aan een persoon omdat die deel uitmaakt van de 

babyboomgeneratie en deze generatie de seksuele revolutie meegemaakt heeft.  

 

6.2. NATIES, CULTUREN EN RELIGIES 

De basis van dit onderdeel is het concept de culturele identiteit. Kort samengevat ontstaat een 

culturele identiteit wanneer samenlevingen een soort groepsverbondenheid naar voor brengen. 

Die verbondenheid is gebaseerd op gemeenschappelijke normen en waarden en wordt 

gelegitimeerd aan de hand van een gemeenschappelijk verleden. De culturele identiteit is dus een 

‘verbeelde gemeenschap’ om het met Benedict Andersons woorden te zeggen.328 Dat 

gemeenschappelijke verleden wordt soms herleid tot de seksuele revolutie. 14% van alle artikels 

waarin de seksuele revolutie vermeld wordt, stelt een culturele gemeenschap immers centraal. 

Dit wil zeggen dat er niet gewoon over ‘de seksuele revolutie’ gesproken wordt, die zich dan 

ongenoemd afspeelde in Nederland, Europa of de Verenigde Staten, maar dat de seksuele revolutie 

als concept expliciet gebruikt wordt om iets over een ingebeelde gemeenschap te zeggen.  

De focus ligt in veel artikelen op Nederland, waarin een bepaalde positieve reputatie 

toegeschreven wordt aan Nederland op vlak van omgang met seksualiteit. Er wordt immers een 

beeld gecreëerd van Nederland als gidsland op vlak van de omgang met seksualiteit. Zo wordt een 

artikel gepubliceerd waarin de woorden van een Britse journalist geciteerd worden: 

“Was het hier maar zoals in Nederland, verzuchtte de auteur, dan zaten we nu niet met een 

toenemend aantal tienerzwangerschappen of met zoveel geslachtsziekten. Onlangs werd 

er opnieuw een lans gebroken voor het Nederlandse model: het meisje de pil, de jongen 

een condoom.” 329 

In hetzelfde artikel wordt het Nederlandse model van seksuele opvoeding de hemel in geprezen. 

Schrijver van het artikel, Schnabel, maakt van de gelegenheid gebruik om het Nederlandse 

systeem nog eens te kaderen. 

“Anders dan in Engeland of de Verenigde Staten wordt het in Nederland ook van de zijde 

van de overheid volstrekt vanzelfsprekend gevonden dat in de seksuele voorlichting geen 

plaats is voor een oordeel over wie (waar, wanneer, wat voor) seks heeft met wie, maar 

uitsluitend voor zo expliciet mogelijke informatie over het hoe en wat van het veilig vrijen. 
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Of die informatie nu wel of juist niet tot seksuele activiteit aanzet, is daarbij geen thema 

meer.” 330 

Hij benadrukt dus de uniciteit van het systeem door het te vergelijken met Engeland of de 

Verenigde Staten. Bovendien krijg je het gevoel dat het systeem vooruitstrevend is, aangezien het 

“geen thema meer is of de informatie aanzet tot seksuele activiteit”.331 Ook het imago van 

Nederland als progressief land op vlak van seksualiteit wordt in verschillende artikels naar voor 

gebracht. Soms wordt het beeld van progressief Nederland genuanceerd door niet-Nederlanders. 

De Franse Niki de Saint Phalle zegt immers het volgende in een interview uit 1974 over Daddy, 

een film waarin een meisje wraak neemt op haar vader die ooit zijn seksuele wensen op haar 

projecteerde: 

“Het heeft me inderdaad hogelijk verbaasd dat uitgerekend in Nederland, waarvan de 

laatste jaren zo'n progressieve roep uitgaat, ‘Daddy’ is verboden.” 332 

Bovengenoemde fragmenten illustreerden vooral de manier waarop Nederland door andere 

landen geassocieerd wordt als progressief land, maar ook Nederlandse kranten schrijven andere 

landen een bepaalde reputatie toe. Zo wordt aanvankelijk veel aandacht besteed aan de Verenigde 

Staten. De VS wordt immers vaak gekenmerkt als “preuts” of “puriteins” op vlak van 

seksualiteit.333 Ook dit is een manier om te benadrukken hoe open Nederland is op vlak van 

seksualiteit. Soms is de vergelijking zelfs heel expliciet:  

“De culturele en seksuele revolutie, die de meeste Europese landen hebben gekend, wordt 

nog steeds door een groot deel van de Amerikaanse bevolking niet geaccepteerd.[…] In 

Europa heeft rechts na de jaren zestig de politieke en economische strijd gewonnen en 

heeft links de culturele en seksuele strijd gewonnen. Dat wordt nu allemaal als 

vanzelfsprekend aanvaard. In de VS niet. De verkiezingen gaan er nog steeds over abortus 

en benoemingen in het Hooggerechtshof.” 334 

Door de nog in bovenstaand citaat krijg je ook hier het idee dat de Verenigde Staten ergens zijn 

blijven steken in de tijd. Dit gebeurt ook wanneer over China gesproken wordt. China als land 

wordt in 1988 immers gesimplificeerd tot een land waarbij het privé- en seksleven opgeofferd 

moet worden voor de opbouw van het socialisme en waar op het platteland “nog geen sprake is 

van de seksuele revolutie, maar er eerder een terugkeer is naar feodale gewoonten zoals 
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uithuwelijking van kinderen en de verkoop van huwbare vrouwen”.335 In de steden zou in China 

wel geleidelijk een seksuele revolutie plaatsvinden als ongewild gevolg van de Opendeurpolitiek, 

waardoor ook porno uit het westen binnengebracht wordt.336 

De seksuele revolutie wordt in verschillende voorgaande fragmenten expliciet als westers of 

Europees ingevuld. Landen die de waarden van de seksuele revolutie - die dan ingevuld worden 

met vrijheid, de acceptatie van homoseksualiteit of gelijkheid van mannen en vrouwen – niet 

omarmen worden beschouwd als landen die achterop hinken. Op die manier wordt een verhaal 

geconstrueerd van het vrije westen tegenover de rest van de wereld.  

Ook van ‘het westen’ wordt echter een gesimplificeerd beeld opgehangen. Het westen wordt soms 

immers voorgesteld als een bedreiging voor andere verbeelde gemeenschappen. Zo omschrijft 

een artikel uit 1998 dat de aidsinfecties in China omschreven worden als “een kwalijke infectie 

die zou zijn veroorzaakt door de seksuele revolutie in het Westen”.337 Nog duidelijker is het 

volgende voorbeeld, van Rusland, dat twee dagen later verscheen in Het Parool. Het artikel werd 

geschreven naar aanleiding van de Russische oppositie tegen een onderwijskundig 

samenwerkingsproject voor het geven van seksuele voorlichting. Het programma werd 

samengesteld door het Nederlandse Instituut voor Volksgezondheid. Het artikel omschrijft de 

aard van de oppositie die bestaat uit “de Russische afdeling van de Amerikaanse anti-

abortusbeweging Pro Life, vertegenwoordigers van de Russisch-Orthodoxe Kerk en een bonte 

mengeling van conservatieve en anti-westers ingestelde politieke partijen en maatschappelijke 

organisaties”.338 Hierbij wordt een jeugdpsychologe geciteerd: 

“Neem als voorbeeld Nederland, waarvan deskundigen het seksuele 

voorlichtingsprogramma voor Rusland hebben geschreven: prostitutie en drugsgebruik 

zijn gelegaliseerd, de pedofilie bloeit, de pornoindustrie [sic] is zeer goed ontwikkeld, 

euthanasie wordt niet als immoreel gezien… Misschien zijn deze zaken in 

overeenstemming met hun mentaliteit, maar onze culturele waarden zijn volledig 

tegenovergesteld.” 339 

Hier wordt dus een bepaald beeld opgeworpen van Nederland als ‘de andere’ en die andere is de 

bedreiging van de eigen cultuur. Maar tegelijk zijn het nog steeds Nederlandse kranten die ervoor 

kiezen om deze stemmen te laten horen. Het afschilderen van Rusland op deze manier kan dan 

ook een ander doel dienen, namelijk het benadrukken van Nederlands vrijheid op vlak van 
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seksualiteit. De algemene toon van het artikel omschrijft Rusland immers vooral als ‘de andere’, 

waardoor Nederlands openheid op vlak van seksualiteit extra in de verf gezet kan worden. De hele 

stelling wordt uiteindelijk zodanig overdreven dat ze geridiculiseerd wordt door de schrijver van 

het artikel, René Does: 

“Een plan om Russische jongeren seksuele voorlichting volgens Nederlands model te 

geven kan niet goed aflopen, menen conservatieve stemmen. Prostitutie, pedofilie, 

drugsgebruik - Hollandse losbandigheid vergiftigt de jeugd en zou de Russische natie wel 

eens definitief op de knieen [sic] kunnen krijgen.” 340 

Twee andere voorbeelden van stemmen die stellen dat het Westen een bedreiging is, worden in 

twee verschillende artikels uit 2018 aangehaald: 

“Het Marokkaanse wetboek van strafrecht bestraft allen die ‘niet verenigd door het 

verbond van het huwelijk een seksuele relatie hebben’ met gevangenisstraf. Abortus is 

illegaal, ook op overspel staat gevangenisstraf. Conservatieven zien hun vaderland als ‘een 

braaf, deugdzaam land dat zich moet verdedigen tegen de westerse decadentie’.” 341 

“Op de flyer die niet alleen Paul maar miljoenen Roemenen onder ogen hebben gekregen, 

staat dat Roemeense kinderen 'beschermd' moeten worden tegen 'gender-ideologie' en 

tegen de 'dictaten' van de 'seksuele revolutie'.” 342 

Beide citaten worden gebruikt in een artikel dat wil aantonen hoe slecht het wel niet gaat in 

andere landen op vlak van omgang met seksualiteit. Tegelijkertijd worden er echter artikels 

gepubliceerd die pleiten voor een omgang met seksualiteit, zoals in “het Oosten”. Dit wordt gesteld 

in de 17-delige briefwisseling tussen schrijfster Naema Tahir en rechtsfilosoof Andreas Kinneging 

in de Volkskrant. In die briefwisseling wordt ingegaan op “de verhouding tussen man en vrouw, 

in Oost en West”: 

“In de jaren zestig vond, mede als gevolg van de uitvinding van de anticonceptiepil, een 

omwenteling plaats in het denken over deze dingen. Man en vrouw moesten vrijelijk met 

elkaar om kunnen gaan, óók seksueel. Vandaar dat we wel spreken van een seksuele 

revolutie. […] Anno nu is het nieuwe denken van toen geheel vanzelfsprekend geworden. 

Het taboe op seks buiten het huwelijk is volledig verdwenen. Seks en huwelijk zijn in feite 

ontkoppeld. Vrijwel iedereen doet nu vanaf de laatste jaren van de middelbare school aan 

seks. Waarbij als enige regel geldt: alles mag zolang de ander ermee instemt. Van liefde 

hoeft geen sprake te zijn. Zelfs verliefd zijn hoeft niet. Ach, waarom er verder veel woorden 
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aan vuil maken? Het is no big deal toch? Seks is gewoon intens genieten, zoals je ook van 

een café latte intens kunt genieten. 

Deze mentaliteit is het toch die jij bedoelt, Naema, als je zegt dat wij in het Westen 

seksualiteit ‘consumeren’ in plaats van ‘vereren’? Deze mentaliteit is het toch waarvan jij 

je afvraagt ‘of het ware bevrijding’ is? Is het niet beter, schrijf je, om zoals gangbaar in het 

Oosten je lichaam als iets heiligs te zien en pas te schenken aan degene met wie je huwt of 

althans een blijvende verhouding aangaat? Het zijn heikele vragen, maar het werd tijd dat 

ze gesteld werden. Je doorbreekt een enorm taboe. En dat is goed, want het moest nodig 

doorbroken worden. Het is namelijk helemaal niet waar dat seks vergeleken kan worden 

met een café latte en niet meer is dan een onschuldig pleziertje. Zelfs al komen er 

tegenwoordig niet zomaar meer kinderen van.” 343 

Er moet dus een re-appreciatie komen van seks en het Oosten wordt daarbij gesteld als voorbeeld. 

Dit terwijl er vierentwintig jaar eerder al een artikel gepubliceerd werd – en dit ook in de 

Volkskrant – waarin verschillende stemmen benadrukken dat het niet zinnig is om 

vrouwenemancipatie wereldwijd te vergelijken. Dit werd gesteld in een interview met twee 

vrouwen uit Saoedi-Arabië, Aisha en Farida, die in de Verenigde Staten studeerden. Wanneer een 

van hen zei dat er “ook daar geen seksuele vrijheid bestaat, aangezien er een sociale druk rust op 

jonge vrouwen, die niet meer vrijelijk over hun lichamen kunnen beschikken”, verwees de 

journaliste, Janny Groen, naar de gelijkenis met het nieuwe discours van Germaine Greer. Zij 

wordt getypeerd als “de voormalige profete van de seksuele revolutie, die momenteel oproept tot 

kuisheid en seksuele onthouding”.344 Aisha zegt het volgende hierover: 

“Het is onzinnig van Greer met voorbijgaan aan sociale en culturele omstandigheden de 

westerse vrouw met de Arabische, de Indiase vrouw of die uit Iran te vergelijken. Wij 

Arabische vrouwen willen niet voortdurend worden beoordeeld aan de hand van het 

westerse model, maar andersom moet je de westerse vrouwen ook geen andere waarden- 

en normenpatroon willen opleggen.” 345 

Voorheen werd immers gesteld dat Aisha en Farida’s standpunten over seksualiteit en 

vrouwenemancipatie vaak  in een westerse context geplaatst worden en dan vervormd 

overkomen. Farida stelt hierbij dat er verwacht wordt dat ze het westerse emancipatiemodel 

nastreven en dat er geen waardering is als blijkt dat ze soms andere maatstaven hanteren, dat ze 

hun Arabische waarden en normen niet zonder meer over boord willen gooien.  
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Hoewel in dit geval gesproken wordt over de Verenigde Staten, is dit ook van toepassing op de 

Nederlandse context. Vanaf eind jaren negentig stijgt de aandacht in de actuele debatten immers 

voor de manier waarop andere culturen de Nederlandse normen en waarden op vlak van 

seksualiteit bedreigen. Deel van die cultuur is de seksuele revolutie en de verworvenheden die 

ermee gekomen zijn. Of dit wordt toch geïmpliceerd in een artikel uit 2004. Hierin wordt het 

belang van geschiedenis in het onderwijs besproken, wordt er gezocht naar de manier waarop die 

geschiedenis vormt moet krijgen, en wordt de vraag gesteld hoe geschiedenis zich moet 

verhouden ten opzichte van heden, cultuur en identiteit. In het artikel wordt hoogleraar nieuwe 

geschiedenis Arie van Deursen aan het woord gelaten. Die stelt het volgende: 

“De Reformatie kwam volgens Van Deursen niet voort uit de misstanden in de kerk. Het 

had er mee te maken, maar belangrijker was dat er nieuwe ideeën ontstonden over de 

relatie tussen God en mens, over hoe de mens zijn heil bereikt. 'Maar hoe moet je dat 

uitleggen aan kinderen die zonder godsdienst zijn opgevoed? Straks zullen alleen 

moslimkinderen het kunnen begrijpen. Omgekeerd zal het veel meer tijd vergen om 

moslimkinderen te vertellen wat de vrouwenemancipatie en de seksuele revolutie 

behelzen’.” 346 

Hier wordt dus geïmpliceerd dat moslimkinderen de geschiedenis van de seksuele revolutie en 

vrouwenemancipatie niet zouden kunnen begrijpen – en dit in analogie met -hoewel niet expliciet 

gesteld- Nederlandse kinderen die dat wel kunnen, maar dan weer problemen zullen hebben met 

het begrijpen van de geschiedenis van de relatie tussen mens en god. De seksuele revolutie maakt 

dus deel uit van een Nederlandse geschiedenis, die alleen Nederlandse kinderen kunnen 

begrijpen. De seksuele revolutie heeft dus ook de identiteit van de generaties na de 68’ers 

veranderd, aangezien zij opgevoed werden met de verworvenheden van de seksuele revolutie – 

de normen en waarden van Nederland.  

In hetzelfde jaar wordt nog een artikel gepubliceerd in de Volkskrant dat ingaat op de idee van de 

bedreiging van de islam voor de verworvenheden van de seksuele revolutie, maar dit artikel geeft 

blijk van meer afstand ten opzichte van het onderwerp. Het gaat immers over een analyse van de 

politieke verwarring die hiermee gepaard gaat:  

“Het tolereren van verschillende culturen is links, en zeggen wat je vindt over 

buitenlanders is rechts. In de omgang met de islam leidt dat tot paradoxale situaties. Links 

was voor de seksuele revolutie, maar ziet zich geconfronteerd met de mening van de islam 

over homo's en de positie van vrouwen, een mening die ze net dertig jaar bij rechtse 
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christenen bestreden had. Rechts was altijd tegen de grote seksuele vrijheden, maar moet 

zich nu opeens opwerpen als verdediger van praktijken waar men tegen was.” 347 

Links respecteert dus een andere culturele omgang met seksualiteit, terwijl rechts vasthoudt aan 

wat dan de zogenaamde verworvenheden van de seksuele revolutie zijn. Maar ook bij links is er 

echter geen volledig begrip van een andere omgang met seksualiteit. Dat wordt goed geïllustreerd 

aan de hand van Femke Halsema’s woorden – op dat moment lid van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal namens GroenLinks. Zij vraagt in de serie Seks en Zonde immers aan moslima en 

generatiegenoot Fadwa Kartoubi “waarom je je als vrouw zou onderwerpen aan een godsdienst 

die zo hardvochtig is”.348 Hierop stelt journaliste Remke de Lange dat “zo’n vraag enkel gesteld 

wordt door een kind van ouders die de seksuele revolutie en andere sociale aardverschuivingen 

hebben ontketend of ten minste meegemaakt.”.349 Ook hier wordt dus een bepaalde identiteit 

toegeschreven aan generaties na de seksuele revolutie, die door hun opvoeding met de waarden 

van de seksuele revolutie met een vertroebelde blik kijken naar seksualiteit. Die waarden zijn dan 

– in Halsema’s opvoeding alleszins - de volgende: 

“Religie, daar deed de familie Halsema niet aan, "onderdanig zijn, dat was vloeken in de 

kerk". Moeder regelde de pil zodra Halsema haar eerste vriendje kreeg en liet bij het 

tweede vriendje doorschemeren: niet settelen, maar hup, de wereld in en flirten!” 350 

Doordat de journaliste Halsema’s vraagt als naïef omschrijft, wordt duidelijk dat ze tegelijk wel 

oog heeft voor het impliciete willen opdringen van een westerse vorm van seksualiteitsbeleving. 

Hoewel al gesteld in 1984 lijkt het dan ook pas geleidelijk door te dringen dat 

seksualiteitsbeleving cultuurgebonden is en dat de westerse manier van omgaan met seks niet de 

enige goede is. Dit wordt geëxpliciteerd in hetzelfde jaar met de woorden dat “veel Arabische 

vrouwen niet op een seksuele revolutie zitten te wachten zoals wij ons die voorstellen. Ze willen 

dat hun lichaam en maagdelijkheid hun eigen zaak zijn en niet die van de familie, maar velen zien 

seks als iets binnen het huwelijk en binnen de kaders van religie. Ze zijn niet per se op zoek naar 

een losbandiger leven”.351 

Waar het publieke debat aanvankelijk focuste op de bedreiging van de islam voor de waarden van 

de Nederlandse samenleving, verschuift het geleidelijk naar artikels die de manier van denken 

over die zogenaamde bedreiging analyseren, om dan uiteindelijk gedwongen te worden om de 

reputatie van progressief Nederland bij te schaven: 
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 “Het viel me weer eens op tijdens een congres in Italië vorige week: de romantisering van 

Nederland als een paradijs van tolerantie. De romantisering is zelfs nog sterker geworden 

nu in het buitenland steeds meer het beeld is ontstaan dat dit Nederland niet meer bestaat. 

We staan er ook bepaald niet meer gunstig op in het buitenland. We gelden als xenofoob 

en discrimineren de minderheden in ons land. Twee politieke moorden gelden als bewijs 

voor sterk toegenomen spanningen tussen bevolkingsgroepen. Bejaarden en kleine 

kinderen zijn bij dokters niet meer veilig en een pedofielenpartij kan aan de verkiezingen 

meedoen. Ik hoef niet te zeggen dat het nauwelijks mogelijk is dit soort ideeën en 

vooroordelen nog te corrigeren.” 352 

Ook andere artikels uit 2008 gaan in op het zelfbeeld van progressief, vrij Nederland – en dit op 

een licht ironische manier. Een goede illustratie hiervan is een artikel uit 2008 dat geschreven 

werd naar aanleiding van de beruchte Fritz-zaak. Hierbij kwam het immers aan het licht dat een 

man in Oostenrijk zijn dochter voor vierentwintig jaar heeft opgesloten in een kelder en zeven 

kinderen verwekte bij haar. De journaliste, Mirjam Schöttelndreier, verwijst in de Volkskrant naar 

een artikel uit NRC Handelsblad, waarin de zaak in verband wordt gebracht met de culturele 

revolutie van 1968. De redenering hierbij is dat het plaats-delict, een dorp in Oostenrijk, geen 

1968-revolutie meemaakte, waardoor ook het burgerlijke gezin met een autoritair gezinshoofd 

niet onder vuur kwam te liggen en dus ook aan seksueel misbruik binnen het gezin minder 

aandacht werd besteed. 353 Hierop reageert Schöttelndreier het volgende: 

“Waar of niet, de samenhang cultuur en persoonlijk gedrag lijkt logisch, en daarbij is het 

ook nog eens prettig dat wat Fritzl heeft gedaan, bij ons dus niet kan gebeuren. Wij zijn 

veel opener, kritischer, zelfstandiger. Toch?” 354 

In bovengenoemd citaat wordt duidelijk dat Schöttelndreier zich bewust is van het zelfbeeld van 

Nederlanders en van het progressieve imago dat aan Nederland wordt toegeschreven. Zij zet dit 

dan ook in, maar tegelijkertijd wordt ook hier dit imago gedeconstrueerd, aangezien uiteindelijk 

besloten wordt dat dergelijk voorval ook in Nederland zou kunnen gebeuren. Naarmate de jaren 

voorbij gaan klinken dan ook steeds luidere stemmen die vooral focussen op de waan waarin 

Nederlanders zich bevinden wanneer het gaat om hun progressieve imago: 

“Het lijkt alsof we sinds de seksuele revolutie open over seks praten, maar de angst voor 

betutteling houdt ons in zijn greep. We zijn bang om moraliserend over te komen en 
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vinden dat voorlichting vooral niet normatief mag zijn, dus praten we vooral technisch en 

eenzijdig over seks.” 355 

Erg waardevol om dit onderdeel mee af te sluiten, is het artikel uit 2018 van publieksfilosofe Marli 

Huijer. Zij legt in enkele paragrafen immers de tendensen bloot die ook in dit onderdeel besproken 

werden: 

“Neem ik seksuele vrijheid zo serieus dat ik niet langer bereid ben daarover van gedachten 

te wisselen? Ik sta niet alleen in mijn opstelling. In heel West-Europa is seksuele vrijheid, 

en vooral die van vrouwen en homoseksuelen, een van de hoogste waarden geworden. 

Nederland, dat als eerste land ter wereld het huwelijk openstelde voor mensen van 

hetzelfde geslacht, speelt een gidsrol. 

Partijen als VVD en PVV zien seksuele vrijheid van homo’s en vrouwen zelfs als een van 

‘de kernwaarden van onze cultuur’. Over die waarden valt wat hen betreft niet te 

onderhandelen. Seksuele vrijheid voor vrouwen en homo’s is tot een politieke splijtzwam 

gemaakt: Nationale overheden, politieke partijen en burgers gebruiken de inbreuk daarop 

steeds vaker om andere culturen, religies en politieke systemen als minderwaardig weg te 

zetten. Of om mensen uit andere culturen te discrimineren en buiten te sluiten.”356 

In dit onderdeel is duidelijk geworden dat de seksuele revolutie een grote rol speelt in de opbouw 

van culturele identiteiten. Het lijkt de stelling van zowel Buijs als Bracke te ondersteunen, 

namelijk dat Nederlands zich de afgelopen decennia steeds meer zijn gaan identificeren met 

seksuele vrijheid, waardoor het van levensgroot belang is geworden voor het zelfbeeld van 

Nederlanders en dat dit door de media uitgespeeld wordt in debatten rond multiculturaliteit in 

Nederland.357 

De seksuele revolutie wordt immers gebruikt op veel verschillende manieren in Nederlandse 

kranten. Aanvankelijk werd het concept vooral gebruikt om te benadrukken hoe vrij Nederland of 

het westen was door het opnemen van de zogenaamde waarden van de seksuele revolutie in hun 

cultuur. Dit progressieve imago werd ofwel bepaald door een extern persoon ofwel werd dit beeld 

meer impliciet opgedrongen door te benadrukken hoe slecht andere culturen omgaan met 

seksualiteit. Maar ook het westen en Nederland worden op gelijkaardige manier geassocieerd met 

een slechte omgang met seksualiteit door andere groepen. De waarden van de seksuele revolutie 

die het westen omarmd heeft worden hierbij gezien als een bedreiging voor de eigen 

maatschappij. ‘De andere’ waartegen de eigen identiteit afgezet wordt is in dit onderdeel dus heel 
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duidelijk aanwezig, maar wie die andere is, lijkt steeds te veranderen. Naarmate de tijd verstrijkt 

lijkt het discours op te schuiven naar analyses over bovengenoemde tendensen – al gebeurt dit 

opnieuw niet in een rechte lijn.  

6.3. SEKSUELE DIVERSITEIT 
 

Met als titel ‘seksuele diversiteit’ gaat dit onderdeel in op de manier waarop de seksuele revolutie 

verbonden wordt met diverse vormen van seksualiteit. Onder de noemer seksualiteit vallen zowel 

seksuele activiteiten zelf, als vormen van seksuele beleving of wat omschreven wordt als ‘seksuele 

identiteit’. Er wordt vooral aandacht besteed aan stemmen die ingaan op een alternatieve 

seksualiteitsbeleving. Alternatief wordt hier ingevuld door seksualiteiten die niet heteroseksueel 

zijn. Dit wordt in het hoofdstuk hierna belicht, aangezien dit genderrollen centraal stelt en 

seksualiteit tussen mannen en vrouwen een groot discussiepunt is.  

Vaak wordt seksualiteit zodanig omschreven dat het neerkomt op heteroseksualiteit, terwijl dit 

amper geëxpliciteerd wordt. Slechts in 0,9% van de artikels wordt heteroseks ook echt benoemd 

als “heteroseks” – en hierbij wordt bij de helft ervan de norm al direct opnieuw bevestigd door te 

spreken van “gewone” heteroseks. Bovendien is het opvallend dat er meestal slechts van 

“heteroseksualiteit” gesproken wordt in artikels die ook ingaan op andere seksualiteiten – 

meestal homoseksualiteit. De meeste artikels zijn dus heteronormatief. Artikels die dat niet zijn, 

zijn op te delen in drie grote categorieën. Ten eerste, seksuele experimenten – vaak in verband 

gebracht met de idealen van vrije liefde van de jaren zestig. Als tweede, homoseksualiteit. Als 

derde, artikels die pleiten voor meer reflectie over seksuele categorieën. 

Een eerste manier waarop de seksuele revolutie in verband wordt gebracht met diverse vormen 

van seksualiteitsbeleving, is wanneer gesproken wordt over de uitoefening van de idealen van de 

vrije liefde. Zo gaat een artikel uit 1968 in op de manier waarop contactadvertenties “op 

onbewimpelde wijze uiting geven aan de nieuwe levensstijl”: 

“’Getrouwde man, met toestemming van zijn frigide echtgenote, wenst discrete 

middagsamenkomsten met gehuwde of ongehuwde vrouwen, die intiem genoegen-

zoeken!’ Of 'Man, "bijna dertig, wenst vrouwelijke partner voor binnenskamerse 

nudistenbijeenkomsten’.” 358 

Ook in de herinnering van seksueel revolutionairen keren de contactadvertenties terug, die 

zouden helpen bij het vinden van gelijken op vlak van seksuele levensstijl. Zo wordt in 1988 het 

volgende geschreven over “het vrolijke seksleven van de flower powertijd:  
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“’lk had wel vijf vriendinnen tegelijk,’ vertelt hij nog naglunderend [sic]. lk schreef op 

contactadvertenties in Vrij Nederland en dan kwamen die vrouwen bij me thuis - héél leuk. 

Of ik ging naar van die seksfeesten. Iedereen had dan fantasiekleding aan, bij voorbeeld 

alleen strengen snoep. Die mochten we dan opeten.’ Jermak doet het nu, in 1988, ondanks 

zijn zwierige oranje strik een stuk rustiger aan. ‘lk ben nu monogaam, ook wel vanwege 

recente ontwikkelingen,’ zegt hij, met dat laatste doelend op aids.” 359 

Elders wordt de levensstijl van de seksuele revolutie in verband gebracht met “het open of vrije 

huwelijk”, “absolute promiscuïteit”, “polygamie” en “driehoeksverhoudingen”, “orgies” ...360 

Eenmalig wordt dit niet enkel als een levensstijl omschreven, maar eerder als een identiteit. Er 

wordt immers gesteld dat “monogamie niet in mijn aard en visie ligt”.361 

Opvallend is dat het altijd mannen zijn die hun seksuele levensstijl op deze manier vormgeven. 

Uiteraard is het onmogelijk dat het enkel mannen waren die dit deden, aangezien de meeste 

voorbeelden expliciet stellen dat dit met vrouwen gebeurde. Dat vrouwen hier toch niet in 

dezelfde mate aan bod komen, kan mogelijks verklaard worden door het feit dat zij ofwel niet 

dezelfde stem krijgen als mannen in kranten, ofwel dat zij niet met dezelfde vreugde of nostalgie 

terugkijken naar deze seksuele levensstijl. 

Naast het verbinden van de seksuele revolutie met het experimenteren met seksuele 

omgangsvormen van de zogenaamde vrije liefde, wordt de seksuele revolutie ook duidelijk 

verbonden met de acceptatie van seksuele minderheden. De minderheid die hierin het meest 

duidelijk naar voor gebracht wordt is homoseksualiteit. Al wordt dit tegelijk in verband gebracht 

met een ‘niet-acceptatie’. Het argument is immers vaak dat de seksuele revolutie niet voor een 

bevrijding van homoseksuelen gezorgd heeft. Al in 1968 werd hierop gewezen door de net 

opgerichte Federatie van Studenten Werkgroepen Homoseksualiteit (FSWH). Zij pleitten tijdens 

de seksuele revolutie immers al voor een “totale seksuele revolutie”. Homoseksualiteit mag niet 

als apart thema behandeld worden.362 

Ook wanneer teruggekeken wordt op de seksuele revolutie wordt de acceptatie van 

homoseksuelen in de maatschappij genuanceerd. Zo stelt Zeldenrust in 1975 dat de seksuele 

revolutie slechts een reclamekreet is: “Er wordt ontzettend veel meer over seks gepraat, je mag 

lul en kut zeggen en Vrij Nederland heeft z’n advertenties, maar in het contact van de mensen is 
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zo weinig veranderd. En op kantoren worden homofielen nog altijd geweerd.”363 Het NISSO maakt 

in 1984 dan weer een onderscheid tussen tolerantie en acceptatie van homoseksuelen – dit om 

aan te tonen dat de seksuele revolutie niet voor een “fundamentele omwenteling in de tijd gezorgd 

heeft”. Een tweede voorbeeld dat hierbij aangehaald wordt, is dat men van jongeren meer 

accepteert op seksueel gebied, maar dat dit niet geldt voor ouderen.364  

De manier waarop de seksuele revolutie met homoseksualiteit verbonden wordt, lijkt op de 

manier waarop men naar seksualiteit van ouderen kijkt. Zo geldt ook hier het argument dat de 

seksualiteit van ouderen ook na de seksuele revolutie nog als “abnormaal”, afstotelijk of 

belachelijk” gezien wordt of  “hoe men, ook na de seksuele revolutie, nog steeds verkrampt omgaat 

met het thema seks en bejaarden in de nu geërotiseerde wereld van mode en media”.365 

Tegelijkertijd wordt er echter ook melding gemaakt van hoe seksualiteit van ouderen in China 

genegeerd wordt: “het ouderwetse stereotype voorbeeld van de oudere man of vrouw, die de 

apotheker om condooms vraagt en belachelijk wordt gemaakt door jongere klanten geldt er 

nog”.366 Terwijl bepaalde stemmen stellen dat de seksualiteit van ouderen in Nederland nog een 

hekelpunt is, worden andere landen in die omgang met seksualiteit van ouderen als achterop 

hinkend voorgesteld. Ook hier kan dus dezelfde kritiek gelden als waar in het hoofdstuk ‘culturele 

identiteit’ op gewezen werd. Andere landen of culturen worden immers voorgesteld als de 

‘andere’, waar het slechter is dan hier, om Nederland impliciet als beter voor te stellen. 

Ook hier kan de vergelijking gemaakt worden met homoseksualiteit. Meerdere artikels, verspreid 

doorheen de tijd, benadrukken immers hoe slecht homoseksuelen behandeld worden in andere 

landen of door andere culturen – en die behandeling wordt afgekeurd. Zo wordt in 1978 

gesproken van “een kruistocht tegen de gelijkberechtiging van homoseksuelen in Miami”.367 Of 

wordt in een artikel uit 1988 “slechts een van de voorbeelden” besproken die in de Chinese pers 

wordt aangehaald om de opkomst te signaleren en af te keuren van ‘abnormaal seksueel gedrag’, 

zoals fetisjisme, exhibitionisme en homoseksualiteit.  

Tien jaar later wordt er een heel artikel gewijd aan de manier waarop met homoseksualiteit wordt 

omgegaan in China. Door het toenemend aantal besmettingen met HIV “beschouwt het centrale 

leiderschap van China homoseksuele mannen als een publieke vijand”. Homoseksuelen zouden 

hierdoor een identiteit krijgen en kwetsbaarder worden, al wordt homoseksualiteit in hetzelfde 

artikel ook omschreven als “relatievorm”, waarmee ongemakkelijk gelachen wordt, en als 
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“geestelijke gestoordheid” wordt beschouwd, aangezien het officieel als die manier benaderd 

wordt door autoriteiten.368 In 2018 wordt een heel artikel gewijd aan homoseksualiteit in 

Roemenië, waarbij benadrukt wordt dat homoseksualiteit zich in Roemenië nog altijd in de 

taboesfeer bevindt. Een homoseksueel koppel, Cristian en Paul, getuigt: “Wij zijn geestesziek en 

mogen geen kinderen opvoeden”.369  

Voor het eerst wordt, in hetzelfde artikel dat homoseksualiteit centraal stelt, ingegaan op 

lesbianisme: “als je lesbisch bent, zeggen ze hier: vast een eenzame vrouw die geen man kon 

vinden”. Alle andere keren wordt homoseksualiteit immers altijd verbonden met mannen. In het 

algemeen wordt dan ook veel minder aandacht besteed aan lesbianisme binnen de artikels. 

Slechts twee artikels gaan er op in en verbinden dit beiden op een verschillende manier met de 

seksuele revolutie. Zo stelt de 81-jarige Nederlandse schrijver, Adriaan Morriën, in een interview 

waarin gevraagd wordt hoe hij zichzelf als vrouw zou zien, dat hij meteen lesbisch zou worden, 

omdat hij de “gedachte dat hij een man zou moeten kussen, een Nederlandse man nog wel, een 

volwassen man” heel griezelig vindt.370 Hij beschrijft hoe hij zich lijdzaam zou laten behandelen, 

als een stuk speelgoed in de handen van zijn vriendin, om direct daarna te besluiten dat het 

jammer is dat “de zogenaamde seksuele revolutie ook lesbische liefde comme il faut gemaakt 

heeft” en dat dit het enige is wat hij tegen de seksuele revolutie heeft.371 Het is duidelijk dat de 

seksuele revolutie hier op een negatieve manier geassocieerd wordt met lesbianisme, maar wat 

Morriën hier precies wil zeggen is niet duidelijk.  

Het andere artikel dat ingaat op de relatie tussen lesbianisme en de seksuele revolutie ziet de 

seksuele revolutie als iets positief voor de acceptatie van het lesbianisme: “lesbisch zijn is 

maatschappelijk nog steeds nauwelijks geaccepteerd, al wordt er dank zij de Seksuele Revolutie 

wellicht wat toleranter over gedaan”.372 Toch wordt benadrukt dat lesbisch zijn, vaak  nog steeds 

betekent dat je uitgesloten wordt. Er wordt gesproken van “lesbisch zijn” – het is dus een bepaalde 

identiteit, maar tegelijkertijd hekelt journaliste Suzanne Baart ook het hokjes-denken: 

“Een vrouw die met een man vrijt is heteroseksueel. Een vrouw die met een vrouw vrijt is 

lesbisch en een vrouw die met beiden vrijt eet van twee walletjes. Dat zijn de hokjes waarin 

de maatschappij vrouwen (en natuurlijk ook mannen, maar daar gaat het nu even niet om) 

duwt. […] 
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Een getrouwde vrouw die verliefd wordt op een vrouw, raakt in paniek en denkt dat ze de 

chaos maar op één manier kan oplossen: door te kiezen voor het andere kamp. Doet ze dat 

niet. dan blijft de chaos: ..Ben ik wel lesbisch als ik verliefd ben op een vrouw, maar (nog 

wel) met een man vrij? Wat ben ik? Toch hetero? Of eigenlijk lesbisch? Of bi? Mijn leven is 

gespleten.” 373 

Dezelfde problematiek wordt aangekaart in een artikel uit 1968, door de toen pas opgerichte 

Federatie van Studenten Werkgroepen Homoseksualiteit (FSHW), maar dan voor 

homoseksualiteit: 

“Het denken in categorieën als ‘de homofiele medemens’ of ‘de homofiele naaste’ kan de 

homofielen niet uit hun geïsoleerde positie kan bevrijden. De ruimdenkende heterofiel 

‘aanvaardt’ wel dat je homofiel zegt te zijn, maar verder verwacht hij dat je er niets van 

laat merken. Een homofiel moet zich netjes als heterofiel blijven gedragen. En dat leidt tot 

dubbel-leven [sic], twee gescheiden kennissenkringen, enz. De FSHW wil dat de 

ruimdenkendheid plaats maakt voor integratie. Uiteindelijk kan die integratie alleen als 

onderdeel van een totale seksuele revolutie tot haar recht komen.” 374 

Hoewel de twee laatstgenoemde artikels al in 1968 en 1978 het hokjes-denken op vlak van 

seksualiteit in vraag stellen, hebben de voorgaande artikels aangetoond dat deze categorieën – en 

dan vooral homoseksualiteit – nog veelvoudig gebruikt worden. Toch wordt in bijna geen enkel 

artikel precies uitgelegd wat homoseksualiteit nu precies inhoudt. Eerder wordt verslag gedaan 

over homoseksuelen, en worden ze zelfs bijna voorgesteld als slachtoffers van andere culturen, 

die nog geen seksuele revolutie gehad hebben. Die slachtofferrol wordt nog eens extra in de verf 

gezet doordat sommige artikels benadrukken hoe gewoon homokoppels wel niet zijn. Met gewoon 

wordt dan bedoeld dat er sprake is van een exclusieve monogame relatie. Zo benadrukt een 

homokoppel uit Roemenië dat “ze eigenlijk heel saai zijn. In het gehucht Salicea tuinieren ze, 

maken ze samen marmelade of koken ze stoofpotjes met courgettes, augurken en ingemaakte 

paprika's uit de moestuin”.375 

Deze levensstijl wordt amper in vraag gesteld, aangezien andere seksuele identiteiten dan 

homoseksuelen of heteroseksuelen amper aan bod komen. Soms lijkt het alsof de krant een poging 

onderneemt om alternatieve seksualiteitsbelevingen een stem te geven door een bepaalde 

columnreeks, zoals de rubriek ‘Variaties in relaties’ van Gerth van Zanten in De Telegraaf van 1979 

tot 1984, of de rubriek ‘Lust en Liefde’ van de Volkskrant, waarin “Corine Koole elke week gewone 
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mensen interviewt over hun liefdesleven. Het zijn verhalen over vreemdgaan en vertrouwen, 

platonische liefde en hartstochtelijke vriendschap, uitgedoofde huwelijken en gepassioneerde 

affaires, verloren én hervonden liefde”. Daarin wordt bijvoorbeeld iemand geïnterviewd die “geen 

klassieke seks met vrouwen belieft”.376 Hij omschrijft hoe hij opgewonden wordt door vrouwen 

die bepaalde stoffen of bepaalde kleren dragen – iets wat vooral op veel onbegrip stoot, zelfs door 

seksuologen.  

Voor de rest worden enkele letters van het lhbtq+ acroniem sporadisch genoemd. Zo wordt in een 

artikel uit 1998 gesproken van berucht acteur Helmut Berger, die zichzelf biseksueel noemt en dit 

als volgt beschrijft: “noem het flexibiliteit, voor mijn part. Waarom zou ik kiezen als ik alles mag 

nemen?”.377 Daarnaast wordt gesproken over iemand die zichzelf omschrijft als panseksueel, 

namelijk in 2004 – al wordt niet verder op dit begrip ingegaan dan dit te omschrijven als “seksuele 

verkenningen”.378 Eenmalig wordt gesproken over een travestiet, om dan tot 2014 te wachten tot 

wanneer het woord ‘transgender’ in de mond genomen wordt, terwijl in 2018 teruggevallen wordt 

op transseksueel.379 De andere momenten waarop over seksualiteit gesproken wordt, wordt dus 

altijd impliciet gesproken over heteroseksualiteit. 

De seksuele revolutie wordt dus amper in verband gebracht met andere seksualiteiten dan 

experimenten met vrije liefde, heteroseksualiteit of homoseksualiteit. Op zich hoeft dit niet te 

verbazen, aangezien beide vormen van seksualiteitsbeleving ook echt op de agenda stonden van 

de seksuele revolutie. Toch is het tegelijk verrassend, aangezien de seksuele revolutie ook als doel 

had om wat als pervers gezien werd op vlak van seksualiteit te normaliseren. Waardevol hierbij 

is een artikel uit 2008 dat stelt dat pedofilie in de nadagen van de seksuele revolutie gezien werd 

als iets dat toch ‘moest kunnen’. De intolerantie ten opzichte van pedofielen werd immers gezien 

als restant van een seksueel repressief verleden. Schnabel vermeldt hierbij dat de tolerantie anno 

2008 fout geworden is en dat veel mensen dan ook niet zouden toegeven dat ze hier vroeger 

toleranter tegenover stonden.380 

Bovendien is het duidelijk geworden dat wanneer er over andere groepen dan homoseksuelen 

gesproken wordt, die groepen vaak niet direct gelinkt worden aan de seksuele revolutie. Beide 

termen worden dus wel vermeld in eenzelfde artikel, maar staan daarom niet met elkaar in 

verband. Hoewel de seksuele revolutie – ook in de literatuur – niet noodzakelijk verbonden 
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worden met nieuwe seksualiteitsbelevingen vandaag, is het opmerkelijk dat actuele vraagstukken 

rond seksuele identiteiten niet toegeschreven worden aan de seksuele revolutie, terwijl dat bij 

actuele debatten rond thematieken uit vorige onderdelen wel gedaan werd.  

Zo is het opvallend dat de term queer in geen enkel van de artikels voorkomt, behalve in artikels 

die net willen wijzen op de stilte rond  “mensen die niet aan de norm voldoen”. Twee artikels uit 

2018 zijn hierbij illustrerend. Een artikel bespreekt hoe drie vrouwen een feministische uitgeverij 

begonnen zijn met volgend doel: “als we andere verhalen over vrouwen uitbrengen dan nu de 

norm is - dus over biseksuele vrouwen, immigranten, vrouwen met een kleur - we kunnen 

veranderen wat 'normaal' is en begrip creëren”.381 

Een tweede erg waardevol artikel dat op een andere manier aan bewustwording wil doen over de 

manier waarop seksuele minderheden getypeerd worden, is dat van Huijer. Ze pleit er voor om 

het categorie-denken los te laten op vlak van seksualiteit en baseert zich hiervoor op Michel 

Foucaults De wil tot weten. Haar woorden zijn tegelijk een goede conclusie voor dit onderdeel, 

aangezien het verschillende tendensen blootlegt die hier aan bod gekomen zijn: 

“Hoe trots kunnen wij zijn op de seksuele vrijheid in gidsland Nederland? Die vrijheid is 

groot als het bijvoorbeeld om de acceptatie van het homohuwelijk gaat. De overgrote 

meerderheid van de Nederlanders keurt het openlijk uitkomen voor de homoseksuele 

identiteit goed. Maar vrouwen die elkaar in het openbaar intiem zoenen of mannen die 

hand in hand lopen, kunnen op aanzienlijk minder tolerantie rekenen. 

In deze beperkte opvatting van vrijheid schuilt een element van dwang: mensen moeten 

zich uitspreken over hun seksuele identiteit om aanspraak te kunnen maken op de rechten 

die uit de seksuele vrijheid voortvloeien. Zonder seksuele identiteit geen seksuele rechten. 

Maar elke bekentenis draagt het gevaar in zich dat we in die identiteit worden ingesloten, 

dat we ons moeten gedragen naar de normen en verwachtingen die erbij horen en niet 

meer vrij zijn een andere identiteit aan te nemen. De man die als heteroseksueel bekend 

staat, hoort in de disco niet te zoenen met een man. 

Nederlanders mogen zeggen nog zo tolerant te zijn tegenover een diversiteit aan seksuele 

identiteiten, ze worden normerend zodra mensen zich tot een identiteit hebben bekend. 

Hoeveel letters er ook worden bedacht voor nieuwe identiteiten, iedere letter kent zijn 

eigen voorschriften die scherp omschrijven welke gedragingen passen bij de betreffende 

identiteit. Wie eenmaal een identiteit te pakken heeft, kan daar slechts met moeite aan 

ontsnappen. Zo hoort iedereen die een relatie heeft met iemand van hetzelfde geslacht een 
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verhaal te hebben over de coming-out. Een beetje hetero gaat zeuren als iemand geen zin 

heeft te vertellen hoe zij ‘uit de kast’ kwam. Andersom hoeft dat niet. Er zijn geen kasten 

waar hetero’s uitkomen.” 382 

Ook hier vindt dus een deconstructie van het hokjes-denken plaats op vlak van seksualiteit, ook 

hier wordt de heteronormatieve maatschappij aangeklaagd, ook hier worden nieuwe 

dwangmatigheden aangekaart wanneer mensen een bepaalde identiteit opnemen – allemaal 

zaken die ook al terugkwamen in de artikels uit 1968 en 1978 die de categorieën homoseksualiteit 

en lesbianisme deconstrueerden. Tussen beide periodes van deconstruerend activisme, werd 

vooral over die categorieën – en dan vooral homoseksualiteit - gepraat door anderen en werden 

deze voorgesteld als slachtoffers van een maatschappij die homoseksuelen niet bevrijd heeft, 

ondanks de seksuele revolutie. 

 

6.4. DE AANDACHT VOOR GENDERROLLEN EN DE KARAKTERISERING VAN ‘FEMINISTEN’ 
 

In dit onderdeel wordt ingegaan op de manier waarop de seksuele revolutie lijkt bij te dragen aan 

veranderende genderrollen. Dit wil zeggen dat gekeken wordt naar de manier waarop naar de 

seksuele revolutie verwezen wordt om iets te zeggen over de sociale betekenis die aan het 

biologische geslacht gegeven wordt. Gender en de seksuele revolutie worden vrij direct aan elkaar 

gelinkt. 22% van de artikels legt immers een directe link tussen veranderende genderrollen en de 

seksuele revolutie. 

Wat direct opvalt is dat ook hier, net zoals bij seksualiteit, weinig aandacht besteed wordt aan 

genderqueerness. In zo goed als alle artikels wordt uitgegaan van binaire genderidentiteiten, 

namelijk mannelijk en vrouwelijk, wanneer over veranderende genderrollen gesproken wordt na 

de seksuele revolutie. In het deel ‘tijd’ werd al duidelijk dat de seksuele revolutie iets anders 

betekent voor beide genders, maar dat de betekenis tegelijkertijd ook verandert doorheen de tijd, 

aangezien hedendaagse problematieken op vlak van genderrollen verklaard worden door de 

seksuele revolutie. Dit onderdeel gaat iets dieper in op de manier waarop deze genderrollen 

ingevuld worden. 

Wanneer gekeken wordt naar artikels die echt reflecteren over genderrollen, valt het op dat dit 

vooral vanaf 1978 gebeurt. Dat wil niet zeggen dat er daarvoor niet over de invloed van de 

seksuele revolutie op mannen of vrouwen gesproken wordt -in 1974 is het meest voorkomende 

woord in de artikels immers ‘vrouw*’. De reflectie over sociaal geconstrueerde rollen vindt echter 
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pas zijn weerslag in artikels uit 1978: een heel artikel wordt gewijd aan “de wijzigende positie van 

de man”.383  

“In onze tijd leidt het zelfbewustzijn van de vrouw, de agressiviteit die sommige feministen 

tonen, het verlies aan autoriteit door de man en de seksuele revolutie ertoe dat veel 

mannen agressief worden tegenover de vrouw. In de vrouwenbeweging wordt daarom 

gezegd dat de man moet emanciperen.  

Zaken die je als typisch mannelijk kunt beschouwen, zoals opkomen voor jezelf en leiding 

geven, worden nu helemaal ingezet voor de onderdrukking.  Aan de andere kant moeten 

mannen dingen die als typisch vrouwelijk worden beschouwd en waarvan je afstand hebt 

moeten doen, opnieuw verwerven. […] Mannelijkheid is niet taboe of slecht. […] Het zijn 

kunstmatige termen.”  384 

De positie van de man wordt duidelijk afgemeten aan de positie van de vrouw in de maatschappij. 

Dit wordt nog eens bevestigd wanneer een woordanalyse gedaan wordt: ‘man*’ en ‘vrouw*’ zijn 

samen de meest voorkomende woorden in 1978. Tegelijkertijd valt het op dat, ondanks de nadruk 

op de verschillende rollen, vaak over ‘mensen’ gesproken wordt wanneer het over emancipatie 

gaat: 

“Mannen moeten ook geen genoegen nemen met een omgekeerde onderdrukking, een 

situatie waarin  vrouwen in de maatschappij de baas zijn en  deze keer de mannen 

onderdrukken. Uiteindelijk zullen beide groepen zich moeten emanciperen, als je 

tenminste onder emancipatie verstaat: je ontwikkelen tot mens.” 385 

“Om meer mens te worden, zullen mannen zich moeten vrijmaken vanuit hun vermeende 

mannenrol.” 386 

Het is opvallend dat de deconstructie van genderrollen voor het eerst duidelijk naar voor wordt 

gebracht in een artikel dat ingaat op de rol van de man – terwijl hierbij dan verwezen wordt naar 

de emancipatie van de vrouw vanuit haar vrouwenrol. Dat wil zeggen dat artikels die ingaan op 

de rol van de vrouw niet verwijzen naar de seksuele revolutie. Het zou immers erg 

onwaarschijnlijk zijn dat er voorheen geen artikels geschreven werden over de maatschappelijke 

positie van de vrouw, aangezien dit een centraal punt was voor de tweede feministische golf en er 

heel wat acties op poten gezet werden, die grote media-aandacht genoten. Dat deze artikels dan 

toch niet in deze steekproef vallen, is bijzonder aangezien de tweede feministische golf als een 

                                                           
383 “Man-vrouw-mens.” 
384 “Man-vrouw-mens.” 
385 “Man-vrouw-mens.” 
386 “Man-vrouw-mens.” 



116 
 

heel persoonlijke reactie op de seksuele dynamieken in de studentenbewegingen omschreven 

wordt in studies over de seksuele revolutie en de tweede feministische golf. 387 

Het is ook op deze manier, namelijk door een artikel over een onderzoek naar de jaren zestig, dat 

de  rol van gender in de seksuele revolutie blootgelegd wordt: 

“Er zijn veel aanwijzingen dat de seksuele revolutie een machistische aangelegenheid was, van 

jongens die dachten: nu gaan alle remmen los. Er was sociale druk om seks te hebben, want 

met de pil kon je niet zwanger raken, dus was er zogenaamd geen reden om nee te zeggen. Er 

zijn pijnlijk veel verhalen van seksisme.  

In de vredes- en studentenbeweging spelen vrouwen een belangrijke rol, maar bijna altijd 

achter de schermen. Pas eind jaren zestig organiseren vrouwen zich in toenemende mate in 

eigen clubs, gaan ze kennis verzamelen over het vrouwelijk lichaam, over hun seksualiteit en 

dat opschrijven in bijvoorbeeld Our Bodies, Ourselves. 

De jaren zestig associëren met vrije seks is dus een cliché. Ik trof veel films en boeken waar 

het gaat over meisjes die ongewild zwanger worden, over levensgevaarlijke illegale 

abortussen. De pil was helemaal niet alomtegenwoordig, dat is iets van veel later. 

Anticonceptie was vaak prutswerk en de vrouw betaalde de prijs.” 388 

Dat Buelens erop wijst dat vrouwen de prijs van de vrije liefde betaalden, ondersteunt de 

hypothese uit het onderdeel ‘seksuele diversiteit’, waarin ik vaststel dat het vooral mannen zijn 

die ingaan op een levensstijl die overeenkomt met de idealen van de vrije liefde en dit verklaart 

doordat vrouwen er misschien niet dezelfde mooie, nostalgische herinneringen aan hebben als 

mannen. 

In geen enkel ander artikel wordt ingegaan op de ongelijke genderrelaties tijdens de seksuele 

revolutie zelf. Ook in slechts een ander artikel wordt er expliciet gesproken van een rollenpatroon. 

In een artikel uit 1984 wordt immers gesteld dat “de seksuele revolutie nog niet is doorgedrongen 

en dat ook de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw nog steeds bestaat, waardoor meisjes 

minder kansen hebben dan jongens”.389 Het is echter niet omdat andere artikels niet expliciet van 

genderrollen spreken, dat hier niet op ingegaan wordt. In het onderdeel ‘tijd’ wees ik er immers 

als op dat dit vooral gebeurt wanneer naar de gevolgen van de seksuele revolutie gekeken wordt. 

Dan concentreert men zich vaak op het rollenpatroon van mannen en vrouwen op vlak van seks. 
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Ook hier zijn echter dezelfde tendensen zichtbaar. Enerzijds opnieuw de onzekere rol van de man, 

waarnaar op verschillende momenten verwezen wordt: 

“Vele mannen geven toe dikwijls een orgasme voor te wenden hoewel ze het niet 

beleefden. Dat kwam vooral voor als een man zijn partner lichamelijk niet aantrekkelijk 

vond, maar geen ‘neen’ had durven of willen zeggen. Linda en Lonnie menen dat de 

seksuele revolutie wel veel voor de vrouwen heeft gedaan, maar weinig om de 

Amerikaanse man te bevrijden van zijn macho-image. Vrouwen staat het nu vrij om een 

relatie af te wijzen of te accepteren. maar van mannen verwacht men nog steeds dat ze 

‘altijd op seks uit zijn. Doen!’” 390 

Of: 

“Hoewel het modale seksleven leuker en gevarieerder is geworden, heeft de seksuele 

revolutie ook geleid tot een grotere prestatiedruk. Voor geëmancipeerde vrouwen heeft 

de man zijn 'natuurlijke mannelijkheid' verloren. Gerda van Dijk: 'Een man kan niet meer 

zeggen: ik ben de baas, ik bepaal wat er gebeurt, dus ik ben mannelijk.' Mannelijkheid is 

gekoppeld aan een ideaalbeeld uit reclame en media: gespierd, brede schouders, een 

smalle kont. Ook de man moet tegenwoordig concurreren met pin-ups. Niet voor niets 

zoekt een groeiend aantal mannen zijn heil in plastische chirurgie of een penisverlengende 

operatie.” 391 

Beide artikels linken dus opnieuw de onzekere rol van de man aan de zelfverzekerde, 

geëmancipeerde vrouw. Tegelijkertijd benadrukken andere artikels hoe problematisch de rol van 

vrouwen in bed geworden is na de seksuele revolutie. Vaak komt dit neer op het problematiseren  

van het idee dat vrouwen slechts een gebruiksmiddel zijn geworden voor mannelijke seksualiteit. 

Zo wordt in een lezersbrief in de Volkskrant gesteld dat de seksuele revolutie, met haar 

kunstmatige methoden als de pil en sterilisatie de vrouw volledig beschikbaar gemaakt heeft. 392 

Of dat in de gepornificeerde samenleving “seks tussen dekhengsten en eeuwig willige vrouwen, 

alomtegenwoordig is: in videoclips, in reclame, op billboards, op feesten in clubs en, in overvloed, 

op internet.” 393 

In het onderdeel ‘De seksuele revolutie als het startpunt van achteruitgang’ wees ik al op het feit 

dat porno een vaak aangehaalde boosdoener is, wanneer over de problematische genderrollen 

voor mannen en vrouwen gesproken wordt. Vooral in de jaren tachtig wordt hier erg veel 
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aandacht aan besteed. Op dat moment woeden immers de sex wars binnen het feminisme. Deze 

discussies waren geënt op de onvrede over de manier waarop de seksuele revolutie geëvolueerd 

was. Het centrale aandachtspunt hierin was seksueel misbruik – en porno, hetgeen de radicaal 

culturele feministen als de grote boosdoener aanduiden voor de bevestiging van bestaande 

genderrollen, waarin de man overheerst.394 Hoewel de aandacht hierbij meestal naar de 

Verenigde Staten gaat, is deze discussie ook zichtbaar in de Nederlandse kranten. Zo wordt in 

1984 een lang artikel besteed aan de relatie tussen porno en geweld. Bovendien is ‘porno(grafie)’ 

naast ‘seksuele’ dan ook het meest voorkomende woord binnen de artikels uit 1984. In hoofdstuk 

5 werd er al op gewezen dat er slechts een kant van het verhaal verteld wordt. Er wordt immers 

niemand aan het woord gelaten die het gevaar van porno benadrukt – een punt dat gemaakt werd 

door radicaal culturele feministen. Er komen immers drie “deskundigen” aan het woord die 

benadrukken dat porno helemaal niet zo gevaarlijk is. 

Vooral medisch seksuoloog, Musaph lijkt het problematiseren van porno sterk te relativeren. Hij 

verwijt een deel van de vrouwenbeweging van “preutsheid” en verbindt hun veroordeling van 

porno met schaamte, namelijk de angst voor hun eigen seksuele gevoelens. Daarnaast reduceert 

hij de strijd van sommige feministen tegen porno tot een vraag naar porno voor vrouwen, waarin 

hardheid vervangen wordt door hartelijkheid, tederheid, liefdesscènes – zaken die vrouwen 

zogenaamd meer opwinden, aangezien dit biologisch zo bepaald is. 395 Hoogleraar in criminologie, 

Hoefnagels, is van mening dat porno op zich niet nieuw is, maar wel de “verbeelding van het 

schaamteloze geweld”. Porno en geweld zijn slechts schadelijk als mensen er ongewenst mee 

geconfronteerd worden: “het criterium is: gebeurt het vrijwillig?”.396 Commissaris Visser 

problematiseert porno iets meer. Ze stelt immers dat porno niet direct tot seksueel geweld leidt, 

maar “het maatschappelijk stelsel” wel in stand houdt en versterkt. Bovendien zou het op lange 

termijn schadelijk zijn, omdat het een verkeerde visie van mannen over vrouwen in stand houdt. 

Hierbij vergelijkt ze porno met reclame: 

“Net als reclame werkt het op den duur door. Het suggereert dat er op de wereld niets 

anders bestaat dan geslachtsorganen. En of dat nu tussen volwassenen, met dieren of met 

kinderen gaat. maakt me niet zo veel uit. Het gaat om de invloed op mensen. Porno 

versterkt een mythe." 397 

Hoewel sommige stemmen in de krant porno dus matig problematiseren, is de hoofdtoon van het 

artikel toch vooral dat het allemaal niet zo erg is. Tegelijk worden er echter artikels gepubliceerd 
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die de sex wars eerder analyseren en hierbij specifieker ingaan op de relatie tussen de seksuele 

revolutie en het feminisme. Socioloog Schnabel schrijft het volgende in 1988: 

“Dankzij de seksuele revolutie is de seksualiteit meer in het licht komen te staan, maar 

onbedoeld — en aanvankelijk ook onopgemerkt — heeft daardoor ook de schaduwzijde 

van de seksualiteit meer contouren gekregen. De vermindering van de maatschappelijke 

onderdrukking van de seksualiteit maakte individuele seksuele onderdrukking beter 

zichtbaar als misstand en sterker voelbaar als onrecht.”398 

Ook hoogleraar ethiek, Koen Raes, doet een soortgelijke analyse in 1998: 

“Vanuit feministische hoek verschenen de afgelopen decennia dan ook vele boeken die 

deze houding kritiseren en die de seksuele revolutie op de korrel nemen, omdat zij vooral 

op een bevrijding van de mannelijke seksualiteitsbeleving zou zijn uitgedraaid, waaraan 

de vrouw zich willoos, en met ontkenning van haar eigen zinnelijkheid, dient te 

onderwerpen. Met name het Amerikaanse feminisme wordt vandaag gedomineerd door 

de discussie over de te voeren strijd tegen verkrachting, ongewenste intimiteiten en 

pornografie. Recent werd daar ook nog kindermisbruik en kinderpornografie aan 

toegevoegd, waarvan de netwerken veel ruimer verspreid blijken te zijn dan men lange 

tijd durfde geloven.” 399 

Deze citaten verklaren de sex wars op een soortgelijke manier als wat in de secundaire literatuur 

gedaan wordt. Ze analyseren eerder, in plaats van deze te ridiculiseren, maar tegelijk blijven er 

artikels gepubliceerd worden die eerder terugvallen op de laatste actie, het ridiculiseren van het 

gevaar van porno of ongewenst seksueel gedrag. Deze visie schemerde ook door in 2008. Ik wees 

er in het onderdeel ‘De seksuele revolutie als referentiepunt voor het heden’ immers op dat 

journalisten het problematiseren van porno ridiculiseerden door een terugkeer in de tijd te 

suggereren.400  

Ook seksueel misbruik wordt niet serieus genomen in kranten. Een artikel gaat immers in op 

beschuldigingen van enkele studentes die een hoogleraar van seksueel misbruik beschuldigen. 401 

Binnen de schrijfstijl van dit artikel is het opvallend dat de journalist, Cees Koring, erg 

voorwaardelijk schrijft wanneer het gaat om de beschuldigingen van seksueel misbruik. Hierdoor 

worden de beschuldigingen als ongeloofwaardig voorgesteld. Binnen dit artikel is er dan ook nog 

geen spoor te bekennen van de latere kritiek op vlak van de gebruikelijke praktijk van ongeloof of 
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verbergen van seksueel misbruik. Bovendien worden ook de machtsverschillen in de relatie 

tussen de studentes en de hoogleraar niet geproblematiseerd. 

Pas in 2018, met #MeToo, wordt uitgebreider ingegaan op het probleem van seksueel misbruik. 

Opvallend hierbij is het feit dat seksueel misbruik – in de  vorm van #MeToo – voor het eerst niet 

geridiculiseerd wordt. Slechts een artikel hint op de vaak gegeven kritiek op #MeToo en 

vertegenwoordigt op die manier de stem die #MeToo ridiculiseert: “Ondertussen heeft iedereen 

het over #MeToo, of er nog geflirt mag worden en of er sprake is van een nieuwe preutsheid” maar 

de schrijver, Colin van Heezik, breekt dit antwoord op #MeToo echter onmiddellijk af:  

“We worden niet preuts in de zin dat seks van de aardbol verdwijnt, maar de openbare 

ruimte wordt minder seksueel geladen nu het versierspel zich verplaatst naar sociale 

media. Dit leidt, in combinatie met #MeToo, tot verschuivende normen - in de slaapkamer 

en in het openbare leven.” 402 

#MeToo wordt in het algemeen voorgesteld als een positieve tendens, waardoor de wil van 

vrouwen “eindelijk tot een absoluut criterium verheven wordt”.403 Het overgrote deel van de 

artikels analyseert #MeToo als tendens. Aan slechts een ‘slachtoffer’ wordt een stem gegeven – en 

dit is dan een Nederlandse actrice, Liz Snoijink, die terugkijkt op haar ervaringen: 

“Ik heb altijd het idee gehad dat ik dat zelf nooit heb meegemaakt in mijn jongere jaren. 

Maar ik had het er laatst over met mijn twee beste vriendinnen en toen kwam er toch een 

partij MeToosituaties [sic] op tafel! We zijn nooit verkracht en hebben geen extreme 

situaties meegemaakt. Maar ik heb regelmatig een hand om mijn middel of op andere 

plekken, waar die hand niet hoorde, gevoeld. En er waren genoeg mannen die je in een 

werksituatie probeerden het bed in te krijgen. 

Destijds vond ik het allemaal niet zo belangrijk. Het had niet gemogen, maar ik zag er geen 

kwaad in. Toen de affaire met Harvey Weinstein aan het licht kwam, was mijn eerste 

reactie: Wát een hufter. Maar de dingen die ik vervolgens te horen kreeg, waren in mijn 

ogen helemaal niet zo erg. Gaandeweg heb ik een andere kijk op de zaak gekregen. Ik merk 

echt dat er bij mezelf een mentaliteitsverandering heeft plaatsgevonden. Met 

terugwerkende kracht denk ik: het is allemaal wél erg, het mag niet, houd toch op. Maar 

weet je, vijftig jaar geleden zaten vrouwen nog compléét onder de plak van mannen. Zij 

waren hun eigendom. Het is allemaal zo snel gegaan.” 404 
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Bovendien verwijst Snoijink naar de seksuele revolutie in haar verhaal, namelijk dat ze “best 

makkelijk uit de kleren ging, omdat ze net de seksuele revolutie had meegemaakt en dat dat nu 

veel meer beladen is”.405 De seksuele revolutie wordt hier dus gebruikt als iets dat het zicht op 

seksualiteit vertroebelde. 

Aanvankelijk lijkt het alsof Snoijink vervalt in een argument dat stelt dat vrouwen het vroeger veel 

slechter hadden, en zelfs gestreden hebben voor seksuele vrijheid. Deze argumentatie werd 

bijvoorbeeld ook al opgemerkt in 2008, toen er kritiek kwam op stemmen die de zogenaamde 

verworvenheden van de seksuele revolutie in vraag stelden door te wijzen op het gevaar van 

porno: 

“Een andere kritiek is dat je een schrikbeeld oproept. Het valt allemaal wel mee met de 

seksualisering, zegt bijvoorbeeld tweedegolf-feministe Hedy d’Ancona. 

‘Veel van de kritiek van feministen komt voort uit de vrees dat ik de verworven vrijheden 

van de tweedegolf-feministes aan de wilgen wil hangen. Maar daar gaat het mij helemaal 

niet om. Ik wil alleen de vraag stellen: is de man-vrouw-verhouding nu echt wel ontdaan 

van patriarchale elementen?’ 

‘De kritiek is ook het gevolg van een gebrek aan kennis. Veel oude feministen weten niet 

wat er op internet te zien is. Na een artikel over seksualisering in Opzij gingen lezeressen 

zelf eens kijken op internet. Ze hebben de ene geschokte brief na de andere geschreven.’”406 

Toch vertegenwoordigt Snoijink tegelijk ook een waardevolle stem, omdat waarschijnlijk veel 

mensen dezelfde reactie hebben op #MeToo, namelijk ‘dat het allemaal niet zo erg is’. Toch 

moedigt zij tegelijk andere mensen aan om hun ogen te openen voor het feit dat het allemaal wél 

erg is. Tegelijkertijd is het schrijnend dat er pas in 2018 een stem gegeven wordt aan slachtoffers 

van seksueel misbruik – en dat dit dan gebeurt in de vorm van een actrice die eigenlijk helemaal 

niet doorhad dat er een probleem was. #MeToo werd immers al opgestart in 2007, door een 

zwarte activiste, Tarane Burke, van The Bronx. Maar tot het moment dat #MeToo Hollywood 

bereikte, is daarover niets merkbaar in het bronnenmateriaal dat binnen mijn steekproef valt. 

Hollywood maakte het verhaal dan ook pas interessant voor media. 

De stem van feministische activistes wordt in een groot deel van de artikels eigenlijk 

gebanaliseerd. Ik wees er al op dat er amper een stem aan hen gegeven wordt in de media. Er 

wordt immers vooral over hen gepraat. Vaak wordt er een beeld gesuggereerd van vijandigheid. 
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Zo verwijst actrice de Saint Phalle in 1974 naar de reactie van de “Women’s lib en dat soort 

bewegingen” op de film Daddy als volgt: 

“De film is volgens mij alleen in die zin opvallend progressief dat het veelgeroemde 

mysterie dat de vrouw eeuwenlang heeft omgeven min of meer van zijn sluier wordt 

ontdaan. Dat is mij op zware kritieken komen te staan van Women's lib en dat soort 

bewegingen. Ze beschouwen mij als een verraadster. Maar andere vrouwen, die nog niet 

aan de geringste emancipatie toe zijn, vinden weer dat ik in ‘Daddy’ het fenomeen vrouw 

door het slijk haal. Juist omdat ik het sexuele [sic] initiatief heb in de film.” 407 

In 1978 wordt gesteld dat de vrouwenbeweging voor nieuwe taboes gezorgd heeft: 

“Van een aantal knellende vooroordelen hebben vrouwen zich inmiddels verlost om dan 

binnen de vrouwenbeweging tot de ontdekking te komen dat er kennelijk nieuwe taboes 

voor in de plaats zijn gekomen. Je móet nu volgens sommige groepen alleen van vrouwen 

houden en met haar vrijen en je mag niks meer met mannen. Opnieuw gaat het er niet om 

dat je verliefd bent. maar meer op wie. En weer laten vrouwen zich uit elkaar drijven, 

hopelijk niet tot in twee Vrouwenbewegingen toe. […]Wat je doet in bed is bepalend voor 

het hokje, maar ook daarbuiten. Zo erg, dat hokjes tot kampen worden en vrouwen elkaar 

gaan bestrijden.” 408 

In 1988 wordt dan weer gesproken van een hersenspoeling van het feminisme. Columniste Selma 

Vrooland stelt immers dat de hersenspoeling noodzakelijk was, maar tegelijk de vrouw 

“vergiftigde door wantrouwen” ten opzichte van de man. Ze besluit dan ook door te stellen dat 

“het ook fijn is, als alles weer in orde komt”.409 

Ook wanneer de tweede feministische golf  al verder in het verleden ligt, namelijk in 2008, wordt 

er met argwaan naar teruggekeken. Schrijver en journalist, Sylvain Ephimenco, grijpt immers 

terug naar de tweede feministische golf wanneer hij getuige is van een protestactie uit 2008 tegen 

de seksualisering van de samenleving: 

“Toen kort daarvoor De Dichteres op het podium van Felix Meritis sprong en zich begon 

uit te kleden, greep het onbehagen ook mij bij de keel. De Dichteres hield alleen haar 

ondergoed aan. Minutenlang moest ik naar die ontmoedigende grote zwarte onderbroek 

kijken en de ongeschoren benen van De Dichteres. Ik ben meer een estheet die urenlang 

naar fijne en precieuze dameslingerie kan kijken. Een hedonist die godzijdank een 

vriendin heeft die zich geregeld met creaties van Marlies Dekkers of Aubade tooit. Maar 
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mijn malaise valt niet alleen te herleiden tot een visuele en culturele schok. Toen ik de 

Jonge Dichteres in Grote Onderbroek zag en hoorde, voelde ik me teruggeworpen naar het 

oude feminisme van weleer.  

De tijd dus waarin in Opzij SP-senator Anja Meulenbelt artikelen schreef met als kop 'Kut 

ruikt lekker' en waarin een kluwen femo's elkaars vagina fotografeerde en het 

consumeren van veel calorieën als emancipatorisch werd voorgesteld. Overigens, als je 

naar Anja anno nu kijkt, kun je zien dat het gebakjesfeminisme (met slagroom) van toen 

een vrouw weinig goeds doet.  

Ik gun natuurlijk de jongste lichting van rebellerende vrouwen hun excessen en 

provocaties. Confrontatie, zegt Wouter Bos, opent de weg naar emancipatie. Ik heb alleen 

geen zin om dertig jaar terug in de tijd te gaan, toen de strippende meiden van nu nog 

geboren moesten worden.” 

De tweede feministische golf – of om het met Ephimenco’s woorden te zeggen: “de oma’s van de 

seksuele revolutie” - wordt hier dus belachelijk gemaakt vanuit een seksistisch oogpunt. Maar ook 

de nieuwe generatie feministen wordt door de slijk gehaald. Hij omschrijft de groep immers als 

volgt: 

“Het is een groep jonge vrouwen die hun buik vol hebben van die vrije seksuele moraal. Ze 

claimen nu het recht om preuts of maagd te zijn. Alsof we in een gigantisch bordeel vol 

pornobeelden leven. Het werd me door de zaal niet in dank afgenomen, maar ik bleef bij 

mijn stelling: de preutse meiden die vandaag (seksuele) vrijheden willen beperken, zijn de 

objectieve bondgenoten van conservatieve krachten die het schudden van 

vrouwenhanden relativeren en zwemboerka's bejubelen.” 410 

Tegelijk met “de nieuwe generatie feministes die …” gaan andere artikels ook in op een “nieuw 

feminisme”, dat helemaal anders ingevuld wordt: 

“De vrouw is seksueel dominant, hard en decadent. Haar lakleren hakken en glimmende 

rubber kleding verwijzen naar kinky sex en dat heeft voor opschudding gezorgd onder 

feministen die zich vooral verbazen over het feit dat vrouwen het stereotype van de gelikte 

stoeipoes met open armen ontvangen. Steeds meer vrouwen lijken genoeg te hebben van 

de slachtofferrol en het alle vrouwen-één-gevoel . Door de Amerikaanse schrijfster Naomi 

Wolf in haar boek Fire with Fire als volgt verwoordt: ‘Voordat we de kwaliteiten van 

leiderschap en seksueel zelfbezit kunnen omarmen, moeten we op zoek naar ‘de slechte 

vrouw in ons die we geconditioneerd zijn voor onszelf af te keuren en in andere vrouwen 
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kwalijk te nemen’. De ‘nieuwe krengen’ zijn zo druk bezig van het leven te genieten, dat ze 

geen tijd hebben zich zorgen te maken of penetratie gelijk is aan onderwerping.” 411 

Opnieuw wordt hier de omgang van de tweede feministische golf met bekritiseerd, om zo het 

positieve imago van het nieuwe feminisme te benadrukken. Dit nieuwe feminisme kan gesitueerd 

worden binnen het postfeminisme. Dit wordt duidelijk door de verwijzing naar schrijfster Naomi 

Wolf, die hier het bekendste gezicht van is. . Bovendien past dit artikel binnen een kritiek, die geuit 

wordt op het postfeminisme, namelijk dat de postfeministische vrouw zich zou teruggetrokken 

hebben binnen haar eigen wereldje van ‘fun feminisme’ en ‘fashion feminisme’ en zich enkel 

bezighouden met wat haar wordt ingegeven door massamedia en de consumptiecultuur. 

Postfeminisme wordt door andere feministen immers vaak bekritiseerd omdat het  de 

verwezenlijkingen van het feminisme terugschroeft en het feminisme verengt tot een jong, wit, 

liberaal en mediageniek feminisme.412 Het postfeminisme wil zich dan ook duidelijk afzetten 

tegenover de tweede feministische golf, die ze als negatief typeren. 

Dit wordt ook duidelijk geïllustreerd in een ander artikel. Ook hier wordt een negatief beeld 

opgeroepen van de tweede feministische golf: 

“Het feminisme had te maken met een imago dat veel vrouwen afschrikt. Daar wordt het 

nu helemaal uitgetrokken. Jonge rolmodellen als Emma Watson en popiconen als Beyoncé 

staan op en noemen zichzelf een feminist. Het hedendaags feminisme is positief en 

stimulerend voor iedere vrouw, daar wil je echt bij horen. De bal ligt nu bij de vrouw. 

Vorige generaties hebben ontzettend veel kansen gecreëerd, nu is het aan ons om die 

kansen te pakken. […] Juist samen met de man, want we hebben al het potentieel nodig om 

de wereld klaar te maken voor de toekomst.” 413 

Net als in het vorige artikel wordt seksualiteit ook hier positief benaderd: vrouwen hebben 

zichzelf seksueel geëmancipeerd en het beste moet nog komen – of om het met Dekkers woorden 

te zeggen: “dit is echt nog maar het topje van de ijsberg”.414 Wat ook opvalt aan beide artikels is de 

nieuwe manier waarop aandacht besteed wordt aan ‘de man’ in het verhaal van emancipatie. Ook 

dit is eigen aan het postfeminisme, waarvan critici zeggen dat het hetero-seksistisch is, aangezien 

postfeminisme een agenda ontwikkelt waarin plaats is voor mannen.415 Critici van het 

postfeminisme zeggen dan ook dat de zogezegd seksueel geëmancipeerde vrouwen vaak gewoon 

wachten op de validatie van een man. 
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Ondanks alle kritieken wordt dit feminisme opvallend positief voorgesteld in het geselecteerde 

bronnenmateriaal. Postfeminisme ontstond dan ook in de media vanaf het begin van de jaren 

tachtig en wordt hierin vaak gebruikt in de context van de vrolijke bevrijding van de ideologische  

boeien van de gedateerde tweede feministische golf.416 Doordat aan deze feministen wel een stem 

gegeven wordt in verschillende kranten, lijkt het erop alsof feministen pas op een positieve 

manier voorgesteld worden als ze de idee van seksueel geëmancipeerde individuen 

ondersteunen.  

 

6.5. CONCLUSIE 
 

Dit hoofdstuk heeft aangetoond dat de seksuele revolutie nauw verbonden wordt met het concept 

‘identiteit’ – zelfs in die mate dat de seksuele revolutie omschreven wordt als een directe 

bouwsteen voor iemands identiteit. Tegelijkertijd zijn de beelden van deze identiteit vaak 

simplistisch en gebaseerd op stereotypering. Op enkele uitzonderingen na, ontbreekt het aan een 

analyse van de auteur van het artikel. Er wordt immers eerder uitgegaan van het idee dat de 

seksuele revolutie deel is van iemands identiteit – of het nu een seksuele, gender of nationale 

identiteit is. Het debat ontbreekt dan ook diversiteit en diepgang, waardoor het debat repetitief 

wordt en slechts gebaseerd is op assumpties. Het is dan ook paradoxaal dat de seksuele revolutie 

vaak gezien wordt als een noodzaak voor de emancipatie van de seksualiteit van bepaalde 

identiteiten, maar tegelijkertijd zelf bijdraagt aan het beperken van diversiteit door terug te vallen 

op simplistische categoriseringen.  

 

 

  

                                                           
416 Gamble, “Postfeminism,” 36. 



126 
 

7.CONCLUSIE EN AANZET TOT VERDER ONDERZOEK 
 

7.1. CONCLUSIE 
 

Dit onderzoek vertrok vanuit een erg brede vraagstelling, namelijk op welke manier de seksuele 

revolutie voorgesteld wordt in Nederlandse kranten. Het erg brede antwoord hierop zou zijn: 

chaotisch en inconsistent. Zo’n breed antwoord volstaat echter niet als conclusie. Daarom keer ik 

terug naar de drie uiteindelijke doelen die deze studie voor ogen had. Ten eerste, of er sprake is 

van een mythologisering van het verleden in het publieke debat. Ten tweede, of er patronen zijn 

in de manier waarop over de seksuele revolutie nagedacht wordt. Ten derde, of het geheugen van 

de seksuele revolutie gekleurd is of politiek gebruikt wordt en in welke debatten dit wordt ingezet.  

Om op de eerste vraag te beantwoorden, werd in hoofdstuk twee geschetst hoe onderzoekers de 

seksuele revolutie invullen en benaderen. Pas op basis hiervan kan immers beslist worden of er 

sprake is van een mythologisering van het verleden. Misschien kan mythologisering dan ook 

omschreven worden als afwijkend van het beeld van de seksuele revolutie dat in onderzoek 

geschetst wordt. De seksuele revolutie in onderzoek en de seksuele revolutie in kranten zijn 

tegelijk verschillend van en gelijkend op elkaar. Gelijkend, omdat onderzoek naar de seksuele 

revolutie soms vertaald wordt in krantenartikels. Dit gaat dan vaak om onderzoeken die het beeld 

van de geschiedenis willen aanpassen door ‘mythes’ rond de seksuele revolutie te deconstrueren. 

Verschillend, omdat er in het mediadebat geen trend is richting algemene deconstructie van het 

historische concept. Deconstructie van mythes loopt immers parallel met de constructie ervan. 

Dit door de seksuele revolutie te herleiden tot slechts een bepaald deelaspect ervan. Hierdoor 

krijgt de seksuele revolutie als concept een veelheid aan betekenissen. Slechts verspreid over 

vijftig jaar en 167 artikels komen de verschillende thema’s aan bod die in onderzoeken met de 

seksuele revolutie in verband gebracht worden. Misschien is er dan ook vooral sprake van 

fragmentatie van kennis over de seksuele revolutie.  

Dat de seksuele revolutie zo fragmentarisch voorgesteld wordt in de Nederlandse kranten, heeft 

te maken met het feit dat ze meestal aangehaald wordt in artikels die de seksuele revolutie niet 

centraal stellen. Dit beantwoordt ook al gedeeltelijk het tweede doel van dit onderzoek, namelijk 

of er patronen zijn in de manier waarop de seksuele revolutie aangehaald wordt. Het feit dat 

telkens slechts een bepaald onderdeel van de seksuele revolutie uitgelicht wordt, heeft immers te 

maken met het feit dat het merendeel van de artikels opiniestukken zijn en de seksuele revolutie 

dus duidelijk gebruikt wordt om een bepaald punt te maken. Vaak reflecteren in die opiniestukken 

de tendensen van hedendaagse actuele vraagstukken – al blijft de aard van de vraagstukken 

grotendeels gelijk doorheen de tijd.  
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Centraal in die vraagstukken staan identiteitgerelateerde kwesties, aangezien impliciet 

beargumenteerd wordt dat de seksuele revolutie aan de identiteit van bepaalde groepen 

bijdraagt. Het werd duidelijk dat de seksuele revolutie gebruikt wordt om een ‘wij’ en een ‘zij’ 

groep te creëren, maar dat de invulling van die groepen altijd verandert. Dit toont al aan hoe 

plooibaar het concept seksuele revolutie is. Dit wordt nog eens extra bevestigd door het feit dat 

de seksuele revolutie gebruikt wordt om volledig tegenovergestelde argumenten te maken. 

Wanneer een bepaalde stem hierin overheerst, kan van een gekleurd debat gesproken worden. 

Dit is dan ook het geval. Vaak wordt kritiek op de seksuele revolutie in de pers zodanig overdreven 

dat de kritiek in het belachelijke getrokken wordt. Zeker wanneer het gaat om kritiek vanuit 

feministische hoek. Die wordt immers door de journalisten op dezelfde manier behandeld als 

kritiek die werd geuit door personen met een rechts-conservatieve agenda. Dit kan verklaard 

worden door het feit dat het grootste deel van de journalisten doorheen de tijd omschreven wordt 

als links-progressief en mannelijk. Zij stonden zelf met hun beide voeten in de seksuele revolutie 

en zijn dan ook niet altijd helemaal onpartijdig. 

- 

Als absolute afsluiter misschien eerder een oproep. Een oproep gebaseerd op onderzoek. Binnen 

dit onderzoek is duidelijk geworden dat er zowel in de academische wereld als in de journalistieke 

wereld geen consensus bestaat over wat de seksuele revolutie nu juist inhoudt. Toch is dat in de 

journalistieke wereld problematischer. In de academische wereld is er tenminste debat. 

Onderzoekers zijn zich bewust van andere stemmen en bouwen verder op die stemmen. Al is het 

maar om een volledig omgekeerd argument te kunnen maken over eenzelfde gebeurtenis. 

Onderzoek naar de seksuele revolutie gaat soms immers uit van een activistische agenda, die dan 

voor of tegen de seksuele revolutie pleit. In de journalistieke wereld gebeurt hetzelfde. De 

seksuele revolutie wordt ook daar ingezet om een bepaald argument te maken, maar hierbij is er 

ten eerste minder duidelijkheid over de positie die de schrijver van het artikel inneemt. Daarnaast 

is er geen voortbouwend debat: er wordt niet geluisterd naar elkaar, omdat stemmen gewoon 

verdwijnen in de stroom van andere stemmen. De stem van wie doorheen de verschillende jaren 

het luidst roept, wordt gehoord. En dit is nefast omdat journalisten een bepaalde autoriteit hebben 

in het publieke debat en ze op die manier mee de betekenisloosheid van een historisch concept 

blijven construeren. 
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7.2. VERDER ONDERZOEK 
 

Net omdat de vraagstelling in dit onderzoek zo breed is, en omdat het schrijven van een 

masterproef gepaard gaat met limieten, is er nog veel verder onderzoek mogelijk naar de manier 

waarop de seksuele revolutie gebruikt wordt in het populaire taalgebruik. Tijdens dit onderzoek 

moest ik immers meermaals bewust kiezen om bepaalde zaken niet mee te nemen in de 

invalshoek van deze studie. Ik geef dan ook graag enkele gedachten mee die interessant zijn om 

verder te onderzoeken. 

Een eerste piste hierbij is het verdergaan met kranten als bron. Dit onderzoek werd gedaan met 

Nederlandse kranten, omwille van praktische redenen, zijnde dat Nederlandse kranten 

gedigitaliseerd en doorzoekbaar zijn op termen. Belgische kranten zijn dat niet – behalve vanaf de 

jaren negentig door GoPress Academic. Dit neemt niet weg dat een soortgelijk onderzoek voor 

België interessant zou zijn. Met meer tijd en een kleiner bronnencorpus zou hetzelfde nagegaan 

kunnen worden voor België. Een comparatieve analyse tussen België en Nederland zou immers 

voor nieuwe inzichten kunnen zorgen, aangezien België en Nederland een verschillend imago 

hebben op vlak van omgang met seksualiteit. Ook de context waarin de seksuele revolutie 

plaatsvond was anders, waardoor het interessant zou zijn om te zien of er verschillen zijn in de 

manier waarop de seksuele revolutie gebruikt wordt in Belgische kranten.  

Daarnaast zouden nog enkele nieuwe onderzoekseenheden nieuwe inzichten kunnen bieden. 

Hierbij denk ik eerst en vooral aan enkele Nederlandse kranten die bedoeld waren voor de 

Nederlandse koloniën, zoals Amigoe di Curaçao (Antillen) en Voor Vrije Stem (Suriname). In dit 

onderzoek is al gebleken dat de seksuele revolutie soms als een exclusief ‘westerse’ gebeurtenis 

omschreven wordt, die ervoor gezorgd heeft dat ‘westerse’ seksualiteit bevrijd werd. Dit westen 

werd dan afgezet tegenover de onbevrijde ‘rest’. Het zou dan ook interessant zijn om een 

vergelijking te maken tussen de kranten die bedoeld waren voor de kolonie en de nationale 

Nederlandse kranten en na te gaan hoe de Nederlandse koloniën in dit discours passen. Suriname 

werd immers pas onafhankelijk in 1975 en de Nederlandse Antillen maakten tot 2010 deel uit van 

het Koninkrijk der Nederlanden, waarbij de verschillende staatkundige eenheden tot op de dag 

van vandaag bij het Koninkrijk der Nederlanden horen. Een onderzoek naar de manier waarop de 

seksuele revolutie in kranten voor de Nederlandse koloniën besproken wordt, sluit bovendien aan 

bij de onderzoekstraditie die stelt dat seksualiteit ingezet wordt als wapen binnen een koloniale 

context.   

Een andere onderzoekseenheid die voor nieuwe inzichten zou kunnen zorgen, is het 

beeldmateriaal dat de krantenartikelen vaak ondersteunt. Deze illustraties op zich kunnen 
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immers evenveel zeggen als de tekst waar ze bij horen. Faircloughs discoursanalye vertrekt 

normaal dan ook vanuit een analyse van geschreven taal, beeldtaal, gesproken taal en 

lichaamstaal.417 Ook het werken met mondelinge bronnen zou in die zin interessant zijn, om zo 

ook de gesproken taal en de lichaamstaal te kunnen onderzoeken. Mondelinge bronnen zouden 

op verschillende manieren een grote bijdrage aan dit onderzoek kunnen leveren.  

Dit om verder op het herinneringsaspect van dit onderzoek in te kunnen gaan. Dit onderzoek 

focuste immers vooral op het culturele geheugen, namelijk de manier waarop de seksuele 

revolutie als historische gebeurtenis voorgesteld wordt in media. Het zou dan ook interessant zijn 

om na te gaan hoe de representatie van de seksuele revolutie zich verhoudt ten opzichte van de 

manier waarop de seksuele revolutie voorgesteld wordt door het individuele geheugen. Dit 

individuele geheugen kan gaan van mensen die de seksuele revolutie meegemaakt hebben, tot 

jongeren, die de seksuele revolutie vandaag enkel kennen door wat erover gezegd wordt.  

Een interessante invalshoek hierbij zou het communicatieve geheugen zijn – opnieuw een concept 

dat Assman introduceerde. Het communicatieve geheugen gaat in op de manier waarop het 

verleden voorgesteld wordt doorheen verschillende generaties. De eerste generatie bestaat dan 

uit mensen die de seksuele revolutie actief meegemaakt hebben. De twee volgende generaties 

bestaan uit de kinderen en kleinkinderen van de eerste generatie. Assman stelt immers dat een 

grotere temporele afstand ten opzichte van de historische gebeurtenis zorgt voor een meer 

kritische houding. Op die manier kan ook nagegaan worden of de seksuele revolutie ook hier 

gemythologiseerd wordt, of er patronen zijn in de herinnering aan de seksuele revolutie en hoe 

de gebruikers de historische gebeurtenis transformeren en gebruiken in hun eigen belang. Op die 

manier wordt ook de eenzijdige analyse van dit onderzoek overstegen. Dit onderzoek was immers 

vooral een productieanalyse, doordat de analyse gebeurde op het niveau van de schrijver van de 

artikels en van de kranten. Het zou dan ook interessant zijn om naar de ontvangers van 

boodschappen te kijken: het publiek dat via verschillende kanalen informatie kreeg over de 

seksuele revolutie.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
417 Fairclough, “Critical Discours analysis as a method in social scientific research,” 121. 
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8. BIJLAGEN 
8.1. WOORDENWOLKEN 
 

Figuur 1: 1968 

 

Figuur 2: 1974 
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Figuur 3: 1974 

 

 

 

Figuur 4: 1984 
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Figuur 5: 1988 

 

 

 

Figuur 6: 1994 
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Figuur 7: 1998 

 

 

 

Figuur 8: 2004 
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Figuur 9: 2008 

 

Figuur 10: 2014 
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Figuur 11: 2018 

 

  

   
  

          
         

 
  

   
          

     

   
 
  
         

 
  

    

      

 
  
 
    

        
    

     
 

      

   
  

 
  
 
 

     

    

 
 
  
  

            

    

    
 
 
  

 
 
   

  
   

         

        

      
        

 
 
  

 
  
 

   

 
 
 
  

   



137 
 

  



138 
 

9. BIBLIOGRAFIE 
 

9.1. BRONNEN 
 

 

De Telegraaf. Gerth van Zanten, “Seksuele revolutie onder ouderen.” 24.03.1984. 

De Telegraaf. “Mannen doen vaak alsof.” 12.05.1984. 

De Telegraaf. Yvonne Laudy. “Veel seksuele taboes door NISSO weggenomen.” 24.11.1984. 

De Telegraaf. Jip Golstein. “Niki de Saint Phalle over haar debuut als filmactrice.” 15.03.1974. 

De Telegraaf. Thomas Lepeltak. “Souvenir uit de ‘Rock ’n fifties’.” 20.03.1974. 

De Telegraaf. Cees Koring. “Hoogleraar beloonde seks met hoge cijfers.” 19.10.1978. 

De Telegraaf. Fiona Hering. “’t Kreng is terug.” 01.10.1994. 

De Telegraaf. “Zelfs nu word ik nog gebeld.” 16.10.2004. 

De Telegraaf. “Offensief erotisch.” De Telegraaf. 12.11.2008 

De Telegraaf. Anette de Vries. “Liz Snoijink: ‘Vaak voelde ik een arm om mijn middel’.” 

01.05.2018. 

De Telegraaf. “Doek valt voor oude liefde.” 17.11.2018. 

 

 

De Volkskrant. “Deprimerend boek over gezin in VS.” 18.03.1978.De Volkskrant.  Jan Joost Lindner. 

“Van Agt is ditmaal nog afgestopt.” 14.10.1978. 

De Volkskrant. Janny Groen. “Wantrouwen.” 15.03.1984. 

De Volkskrant.  “Ze weten allesbehalve alles al.” 10.05.1984. 

De Volkskrant. Riek Goors. “Vrouw gedegradeerd tot gebruiksartikel.” 15.10.1988. 

De Volkskrant. “Seks en luchtjes voor cult-happers.” 01.11.1988. 

De Volkskrant. Caroline Straathof. “Nieuwsgierige Chinezen jagen massaal op porno-video.” 

21.11.1988. 

De Volkskrant. Victor Lebesque. “Onschuldig bloot.” 04.10.1994. 



139 
 

De Volkskrant. C. van der Wardt. “Kerk heeft gelijk met verbieden condooms.” 03.05.1994. 

De Volkskrant. Norbert Duif. “De pil.” 14.05.1994. 

De Volkskrant. Victor Lebesque. “Onschuldig bloot.” 04.10.1994. 

De Volkskrant. Peter Giesen. “Naargeestige bedgenoegens.” 02.05.1998. 

De Volkskrant. Ronald Ockhuysen. “Laat Helmut maar even.” 06.11.1998. 

De Volkskrant.  Sietse van der Hoek. “Zuid-afrikaanse evangelist poogt pubers te doordringen van 

het heil van seksuele onthouding: wees kuis, ware liefde wacht op het huwelijk.”15.10.1998. 

De Volkskrant.  Harmen Bockma. “Spetters komt er bekaaid af.” 06.05.2004. 

De Volkskrant. Peter Brusse. “De moraal van het verleden.” 30.10.2004. 

De Volkskrant. Ronald Plasterk. “De verwarring.” 12.11.2004. 

De Volkskrant. Mirjam Schöttelndreier. “Lusten die niet mogen.” 10.05.2008. 

De Volkskrant. Rob van Scheers. “Zwart-witte bladzijde.” 30.05.2014. 

De Volkskrant.  Anreas Kinneging. “Chère Naema.” 17.10.2008. 

De Volkskrant. Paul Onkenhout. “Kinderen moeten leren dat porno turbo-seks is.” 17.11.2008. 

De Volkskrant. Bart Jungmann. “Weg met Alphense Boys, lang leve Alphense People.” 22.11.2008. 

De Volkskrant. Corine Koole. “Dokter, hoe kan het dat ik geen klassieke seks met vrouwen 

belief?” 22.11.2014. 

De Volkskrant. Frank van Zijl. “50 jaar na ‘68 zijn we nog altijd nergens.” 16.03.2018. 

De Volkskrant. John Schoorl. “Kom kijken. Bert heeft zo’n leuke verzameling.” 23.03.2018. 

De Volkskrant. Stephan Sanders, “Philip Roth & #MeToo.” 24.05.2018. 

De Volkskrant. Colin van Heezik. “Een nieuw soort vrije liefde.” 26.05.2018. 

De Volkskrant. Jenne Jan Hotland. “Het bange leven van de Roemeense homo.” 06.10.2018. 

 

 

Het Parool. “James Bondfilms zijn antivrouw.” 16.08.1965. 

Het Parool. “De draai der generaties.” 03.05.1974. 

Het Parool. Dirk Witteveen. “Openbaarheid is mooi, maar niet zo.” 09.03.1978. 



140 
 

Het Parool. “Jacob.” 17.11.1978. 

Het Parool. “Engelse middenschool is baas in eigen klas.” 02.10.1984. 

Het Parool. Hans Vogel. “Pater van het atheneum: what a dumb!.” 19.10.1988. 

Het Parool. “Holroyd herziet zijn biografie van biograaf Lytton Strachey.” 25.11.1994. 

Het Parool. René Does. “Hollandse seks verwoest jonge Russen.” 05.03.1998. 

Het Parool. Truska Bast. “In het geweer voor de doorsnee-homo.” 19.03.1998. 

Het Parool. Seada Nourbussen. “Seksuele revolutie op het gras.” 26.11.2008. 

Het Parool. Maxine Smit. “Thee zou de meisjes wild maken.” 06.03.2014. 

Het Parool. Corrie Verkerk. “En ineens was iedereen in Amsterdam Provo.” 26.11.2014. 

 

 

Het Vrije Volk. “Seksuele revolutie en homoseksualiteit.” 19.11.1968. 
 
 
 

Nieuwsblad van het Noorden. “De wereld schrok van Zweedse moraal.” 22.12.1955. 

 

 

NRC Handelsblad.  Hans Beerkamp. “Groeten uit 1968.” 10.03.1978 

NRC Handelsblad.  Geert Mak. “Romantisch ‘68’, een bijna obsessieve angst om betrapt te worden 

aan de kant van het onrecht.” 07.05.1988. 

NRC Handelsblad. H.J.A. Hofland. “Een potje korfbal zonder kleren.” 26.05.1988. 

NRC Handelsblad. Herman Selier. “Voormalig ‘angry young man’.” 30.05.1988. 

NRC Handelsblad. Paul Schnabel, “Seksueel misbruik.” 25.10.1988. 

NRC Handelsblad. T.M. Schalken. “Pornografiediscussie gaat over grenzen van de staatsmacht.” 

27.10.1988. 

NRC Handelsblad.  Annemarie Oster. “Het lijkt me zalig om de borst te geven.” 28.03.1994. 

NRC Handelsblad. “Adenauer und seine Kinder.” NRC Handelsblad. 14.05.1994 



141 
 

NRC Handelsblad. Anneriek de Jong. “Duitsers willen geen daders meer zijn.” 27.05.1994. 

NRC Handelsblad. Ileen Montijn. “Mazarine.” 06.11.1994. 

NRC Handelsblad.  Paul Schnabel. “Dilemma’s van de seksuele voorlichting.” 24.11.1994. 

NRC Handelsblad. Floris-Jan van Luyn. “Homo’s in China zijn ‘ziek’ of ‘vogelvrij’.” 03.03.1998. 

NRC Handelsblad. Herman Wigbold. “De overheid heeft ook een taak op moreel gebied.” 

14.03.1998. 

NRC Handelsblad.  Raymond van den Boogaard. “Gesprek met socioloog Dominque Wolton.” 

15.05.1998. 

NRC Handelsblad. Maarten Huygen. “Huilende mannen.” 25.11.1998. 

NRC Handelsblad. Dana Linssen. “Het is bikinitijd.” 29.05.2004. 

NRC Handelsblad. Marianne Vermeijden. “Heden ik, morgen gij.” 01.10.2004 

NRC Handelsblad. Arjen Fortuin. “Zoeken naar de niet-broer.” 01.11.2004 

NRC Handelsblad. “Wolfe: boek overseks.” 06.11.2004. 

NRC Handelsblad. Marlies Dekkers. “Het hedendaags feminisme, daar wil je echt bij horen.” 

10.11.2004. 

NRC Handelsblad. Yaël Vinckx.“Mannen als Prada-tassen.” 13.11.2004. 

NRC Handelsblad.  Guus Middag. “De lusteloze slurf volledig geduid.” 04.03.2008. 

NRC Handelsblad. Hubert Smeets. “Bush heeft het verval versneld.” 25.10.2008. 

NRC Handelsblad. “Schepper van ‘Deep Throat’.” 28.10.2008. 

NRC Handelsblad.  Pieter van Os en Derk Stokmans. “Retour Den Haag-Brussel.” 17.11.2008. 

NRC Handelsblad.  Mirjam Keunen. “Tijd nemen om te wriemelen.” 17.11.2008. 

NRC Handelsblad.  Bernard Hulsman. “Yo, ouders, denk eens na!” 22.11.2008. 

NRC Handelsblad. Marijke Buijs. “Het slettenstigma kleeft alleen aan impopulaire meisjes.” 

01.03.2014. 

NRC Handelsblad.  Marte Kaan. “OMG! Een decolleté en borsten in India.” 07.10.2014. 

NRC Handelsblad. “Vijf eeuwen pikante prikkellectuur.” 22.03.2018. 

NRC Handelsblad. Joost van der Vaart. “De taaie Duitse 1968’ers.” 05.05.2008. 



142 
 

NRC Handelsblad. Joost van der Vaart. “Het was een jeugddictatuur.” 16.05.2008. 

NRC Handelsblad. Paul Scchnabel, “Hoe tolerant waren we in 1995.” 01.11.2008. 

NRC Handelsblad. Marli Huijer. “Voel je vrij om de liefde te doen.” 30.03.2018. 

NRC Handelsblad. Freek Schravesande en Floor Rusman. “Al die verandering, was dat nu nodig?” 

23.05.2018. 

NRC Handelsblad. Margot Dijkgraaf. “Goede meisjes gaan niet uit.” 25.05.2018. 

 

 

Trouw. Huib Goudriaan en Kees Leeuw. “Man-vrouw-mens.” 04.03.1978. 

Trouw. “Samenwonenden horen met of zonder boterbriefje erbij.” 26.05.1978. 

Trouw. “Grote mensen krijgen eigen Fabeltjeskrant.” 17.11.1978. 

Trouw. “Nederland is rijp voor revolutie.” 27.11.1978.  

Trouw. Bram Pols. “Onze ‘drifthuishouding’, de vrouw, preutsheid en geweld.” 13.10.1984. 

Trouw. Selma Vrooland. “Wantrouwen.” 07.05.1988. 

Trouw. Ferry Eiselin. ”Kwart eeuw seksuele revolutie: VPRO-drieluik blikt terug.” 25.06.1988. 

Trouw. Leonoor Meijer. “Wil je een bijslaap of een echte partner?” 01.10.1994. 

Trouw. Chris Rutenfrans. “De harde kern van de seksuele moraal.” 03.10.1998. 

Trouw. “Voor Blair is dit de eeuw van de rock ’n roll.” 12.10.1998. 

Trouw. Koen Raes. “Waar mannen liefde bedoelen.” 17.10.1998. 

Trouw. Sylvain Ephimenco. “Femino-preutsheid ‘het stiekeme is het probleem’.” 11.03.2008. 

Trouw. Seada Nourhussen. “Knokken tegen de turboseks.” 14.11.2008. 

Trouw. Iris Pronk. “En wanneer komt Marie aan bod.” 08.03.2014. 

Trouw. Remke de Lange. “De wereld in, genieten! Vindt Allah dat goed?” 14.05.2014. 

Trouw. Wes Ubags. “Preppil biedt Braziliaanse homo hoop.” 03.03.2018. 

Trouw. Desbetreffend boek: Mounir Samuel. “Nergens voel ik me zo onwelkom als in een 

moskee.” 11.05.2018. 



143 
 

Zaans Volksblad: socioal-democratisch dagblad. “Agenda voor kunst en vermaak.” 02.04.1938. 

 

  



144 
 

9.2. SECUNDAIRE LITERATUUR 
 

Allyn, David. Make love, not war: the sexual revolution: an unfettered history. New York: Routledge, 

2001. 

Anderson, Benedict. Imagined communities. Londen: Verso Books, 1983. 

Andeweg, Agnes. Seks in de nationale verbeelding: culturele dimensies van seksuele emancipatie. 

Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015. 

Assman Jan en Astrid Erll. Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen: eine Einführung. 

Stuttgart: Metzler, 2005. 

Assman, Jan. “Communicative and cultural memory.” In Media and cultural memory, uitgegeven 

door Astrid Erll en Ansgar Nünning, 109-19. Berlijn: Walter de Gruyter, 2008. 

Bakker, Piet en Otto Scholten. Communicatiekaart van Nederland: overzicht van media en 

communicatie. Amsterdam: Adfo Groep, 2014. 

Berends, Lambiek. Het Parool, 1940-1990. Amsterdam: B. Bakker, 1990. 

Boone, Marc. Historici en hun métier: een inleiding tot de historische kritiek. Gent: Academia Press, 

2011. 

Borghs, Paul. Holebipioniers: een geschiedenis van de holebi- en transgenderbeweging in 

Vlaanderen. Antwerpen: ’t Verschil, 2015. 

Bracke, Sarah. “From saving women to saving gays: rescue narratives and their dis/continuities.” 

European Journal of Women’s Studies 19 (2012): 237-52. 

Broersma, Marcel. “Visual strategies: Dutch newspaper design between text and image, 1900-

2000,” in Form and style in journalism. European newspapers and the representation of news, 1880-

2005, ed. Marcel Broersma, 177-98. Leuven: Peeters Publishers 2007. 

Brown, J.D. “Mass media influences on sexuality.” Journal of Sex Research 39, nr. 2 (2001): 42-5. 

Buelens, Geert. De jaren zestig: een cultuurgeschiedenis. Amsterdam: Ambo.Anthos, 2018. 

Buijs, Laurens, Ingrid Geesink en Sylvia Holla, eds. De seksparadox: Nederland na de seksuele 

revolutie. Den Haag: Boom Lemma uitgevers, 2014. 

Chandler, Daniel. Semiotics for beginners. Aberystwyth: University of Wales, 2000. 

Claes, Tom. “Van ‘antiseksualiteit’ naar ‘foutseksualiteit’,” Tegenspraak 29 (2012): 103-10. 



145 
 

Cohen, Paul. History and popular memory: the power of story in moments of crisis. New York: 

Columbia University Press, 2014. 

Commers, Ronald. De val van Eros: over seksuele armoede vandaag. Antwerpen: Houtekiet, 2000. 

Cook, Hera. The long sexual revolution: English women, sex, and contraception, 1800-1975. Oxford: 

Oxford University Press, 2004. 

Couwenberg, S. W., red. Seksuele revolutie ter discussie: van Phil Bloom tot Sex and the City. Budel: 

Damon, 2005. 

D’Emilio, John. Inleiding in Out of the closets: voices of gay liberation, uitgegeven door Karla Jay en 

Allan Young. Londen: Gay Men’s Press, 1992. 

Dabhoiwala, Faramerz. The Origins of Sex: A History of the First Sexual Revolution. Londen: Penguin 

Books, 2013. 

De Bruin, Joost. “Plezierseks, machopraat en romantiek. Voorstellingen van seksualiteit in 

jongerenbladen.” Tijdschrift voor genderstudies 2, nr. 4 (1999): 55-64. 

De Jong, Rudolf. “Anton Constandse en het Nederlands anarchisme,” De Gids 148 (1985): 736-54. 

De Vriese, Geert en Frank Van Laeken, Mei 68: 31 dagen die ons leven veranderden? Antwerpen: 

Houtekiet, 2018. 

Divendal, Joost. De lastige lezer: prikkelende beschouwingen over de relatie tussen journalistiek en 

publiek. Utrecht: Het Spectrum, 2001. 

Duits, Linda en Liesbet Van Zoonen, “Coming to terms with sexualization,” European Journal of 

Cultural studies 14, nr. 5 (2011): 491-506. 

Duits, Linda en Liesbet Van Zoonen. “Veertig dagen zonder seksualiseringsdebat.” Socialisme en 

democratie 65, nr. 6 (2008): 21-8. 

Eberstadt, Mary. Adam and Eve after the Pill: Paradoxes of the Sexual Revolution. San Francisco: 

Ignatius Press, 2012. 

Erll, Astrid. Kollektives Gedächtnis und erinnerungskulturen. Eine Einführung. Stuttgart: Metzler, 

2005. 

Fairclough, Norman. “Critical Discourse analysis as a method in social scientific research.” In 

Methods of Critical Discourse Analysis, uitgegeven door Ruth Wodak en Michael Meyer. Londen: 

SAGE publications, 2001.  

Fairclough, Norman. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press, 2009. 



146 
 

Foucault, Michel. The Will to Knowledge. The History of Sexuality, v. 1. Londen: Penguin Books, 

1998. 

François, Pieter. “De convergentie tussen de Angelsaksische ideeëngeschiedenis en de 

Duitse/continentale begripsgeschiedenis – een status quaestionis.” Revue Belge de philologie et 

d’histoire 83, nr. 4 (2005): 1179-204. 

Gamble, Sarah. “Postfeminism.” In The Routledge Companion to feminism and postfeminism, 

uitgegeven door Sarah Gamble, 36-45. Londen: Routledge, 2001. 

Garton, Stephen. Histories of sexuality. New York: Routledge, 2004. 

Gauntlett, David. Media, gender and identity: an introduction. New York: Routledge, 2008. 

Gerhard, Jane F. Desiring revolution: second-wave feminism and the rewriting of American sexual 

thought, 1920 to 1982. New York: Columbia University Press, 2001. 

Giddens, Anthony. The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern 

Societies. Stanford: Stanford University Press, 1992. 

Gilmore, Stephani en Elizabeth Kaminsky. “A part and apart: lesbian and straight feminist 

activists negotiate identity in a second-wave organization.” Journal of the history of sexuality 16, 

nr. 1 (2011): 95-113.  

Grever, Maria, en Kees Ribbens. Nationale identiteit en meervoudig verleden. Amsterdam: 

Amsterdam University Press, 2007. 

Halbwachs, Maurice, en Lewis A. Coser. On Collective Memory. The Heritage of Sociology. Chicago: 

University of Chicago Press, 1992. 

Hecke, Rudolf. De sixties: Seks! Drugs! Rock-’n-roll! Revolutie! Antwerpen: EPO VZW, 2018. 

Hekma, Gert, en Alain Giami. Sexual Revolutions. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. 

Hekma, Gert. “De klemmen van de lust: de ontwikkeling van het plezier sinds de seksuele 

revolutie,” Etnofoor 2 (1994): 5-23. 

Hellinck, Bart. “Over integratie en confrontatie: ontwikkelingen in de homo-en 

lesbiennebeweging,” Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis 18 (2007): 109-30. 

Hemels, Joan. De emancipatie van een dagblad: geschiedenis van de Volkskrant. Baarn: Ambo, 1981. 

Hülsken, M. Kiezen voor kinderen? Vrouwentijdschriften en hun lezeressen over het Katholiek 

huwelijksleven, 1950-1975. Hilversum: Verloren, 2005. 



147 
 

Jackson, Julian, Anna-Louise Milne, en James S Williams. May 68: Rethinking France’s last 

revolution. New York: Palgrave Macmillan, 2013. 

Jakobsen, Janet. “Queer Is? Queer Does?: Normativity and Resistance." GLQ: A Journal of Lesbian 

and Gay Studies 4 (1998). 

Jeffreys, Sheila. Unpacking queer politics: a lesbian feminist perspective. Cambridge: Polity Press in 

association with Blackwell Pub, 2003. 

Jørgensen, Marianne, en Louise Phillips. Discourse analysis as theory and method. Londen: Sage 

Publications, 2002. 

Karskens, Arnold. Journalist te koop: hoe corrupt zijn onze media? Amsterdam: Em. Querido’s 

Uitgeverij BV, 2016. 

Kinsey, Alfred C.  en Institute for Sex Research, red., Sexual behavior in the human female. 

Bloomington, Ind: Indiana University Press, 1953. 

Kinsey, Alfred C., Wardell Baxter Pomeroy, en Clyde E. Martin. Sexual behavior in the human male. 

Bloomington: Indiana University Press, 1998. 

Lakoff, George en Mark Johnson. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago press, 2003.  

Laurens Buijs, Ingrid Geesink en Sylvia Holla. “De seksparadox en het emancipatiemonster: op 

zoek naar de erfenis van de seksuele revolutie.” Sociologie 10, nr.1 (2014): 69-72. 

Lockers, Matthew en Ted Underwood, “Text-mining the humanities.” In A new companion to 

digital humanities, uitgegeven door Susan Schreibman en Ray Siemens, 291-306. Hoboken: Wiley-

Blackwell, 2015. 

Luykx, Paul en Pim Slot. Een stille revolutie? Cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig. 

Hilversum: Verloren, 1997. 

Masters, William H.  en Virginia E. Johnson. Human sexual response. New York: Ishi Press 

International, 1966. 

McLaren, Angus. Twentieth-century sexuality: a history. Family, sexuality, and social relations in 

past times. Oxford: Blackwell, 1999. 

Merquior, J.G. Foucault. Berkeley: University of California Press, 1985. 

Mestdagh, Eline. ““Slavernij is voorbij! Laat de Zwarte Pieten vrij!" Praktisch verleden en 

historische rechtvaardigheid in de Nederlandse strijd om Zwarte Piet (2011-2016).” Masterproef, 

Universiteit Gent, 2017. 



148 
 

Meyer, Michael. “Between theory, method, and politics: positioning of the approaches to CDA.” In 

Methods of Critical Discourse Analysis, uitgegeven door Ruth Wodak en Michael Meyer, 14-32. 

Londen, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE publications, 2001. 

Monro, Surya en Diane Richardson, “Citizenship, gender and sexuality, “ in Handbook of political 

citizenship and social movements, uitgegeven door Hein-Anton van der Heijden, 60-86.  

Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2014. 

Montessori, Nicolina, Rob de Lange en Hans Schuman. Kritische discoursanalyse. De macht en 

kracht van taal en tekst. Brussel: Academic & Scientific Publishers, 2012. 

Mooren, Annette van der. “Wat een meisje moet weten”: een studie naar Yes en haar lezeressen. 

Amsterdam: Rozenberg Publishers, 2001. 

Mulder, Gerard, en Paul Koedijk. Léés die krant!: geschiedenis van het naoorlogse Parool 1945-1970. 

Amsterdam: Meulenhoff, 1996. 

Nikken, P. “Seksualisering en de jeugd van tegenwoordig: de media als zondebok.” Tijdschrift voor 

Seksuologie 33 (2009): 84-96. 

Nye, Robert A., ed. Sexuality. Oxford: Oxford University Press, 1999. 

Persijn, Jan-Jasper. “Mei 68 als emancipatietoneel: volle scène of lege coulissen?” De uil van 

Minerva 31, nr. 2 (2018): 92-7. 

Phillips, Melanie. The Sex-Change Society: Feminised Britain and the Neutered Male. Londen: Social 

Market Foundation, 1999. 

Plasse, Jan van de, en Wim Verbei. Kroniek van de Nederlandse dagblad- en opiniepers. Amsterdam: 

Cramwinckel, 2005. 

Prearo, Massimo. “The 1970s movement in sexual politics.” In May 68: Rethinking France’s last 

revolution, uitgegeven door Julian Jackson, Anna-Louise Milne en James Williams, 137-47. New 

York: Palgrave Macmillan, 2011. 

Reich, Wilhelm. The Sexual Revolution: Toward a Self-Regulating Character Structure. New York: 

Farrar, Straus and Giroux, 1945. 

Richardson, Diane. “Claiming citizenschip? Sexuality, citizenship and lesbian feminist theory,” in 

Thinking straight. The power, the promise and the paradox of heterosexuality, uitgegeven door 

Chrys Ingraham, 65-75. Londen: Routledge, 2005. 

Röling, H. Q. Gevreesde vragen: geschiedenis van de seksuele opvoeding in Nederland. Amsterdam: 

Amsterdam University Press, 1994. 



149 
 

Romeyns, Ann. “Het feministisch geheugen: Onderzoek naar de omgang met het verleden in de 

tweede feministische golf in België (1970-1990).” Masterproef, Katholieke Universiteit Leuven, 

2012. 

Schnabel, Paul. “Het verlies van de seksuele onschuld.” Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 17, nr. 

2 (1990): 11-50. 

Schneider, Maarten, en Joan Hemels. De Nederlandse krant: 1618-1978: van “nieuwstydinghe” tot 

dagblad. Baarn: Wereldvenster, 1979. 

Sigusch, Volkmar. “The neosexual revolution.” Archives of Sexual Behavior 27, nr. 4 (1998): 332-

48. 

Smit, Joke. “Het onbehagen bij de vrouw.” De Gids 9-10 (1967): 1-14. 

Solomon, Robert. “Sexual paradigms.” The Journal of Philospohy 71, nr. 11 (1974): 336-45. 

Stevi Jackson en Sue Scott, “Sexual anatomies in late modernity,” Sexualities 7 (2004): 234-5. 

Sullivan, Nikki. A critical introduction to queer theory. New York: New York University Press, 2003. 

Thornham, Sue. “Second wave feminisme”. In The Routledge Companion to feminism and 

postfeminism, uitgegeven door Sarah Gamble, 25-35. Londen: Routledge, 2001. 

Timm, Annette F.  en Joshua A. Sanborn. Gender, sex, and the shaping of modern Europe: a history 

from the French Revolution to the present day. New York: Berg, 2007. 

Van der Mooren, A. Wat een meisje weten moet. Een studie naar Yes en haar lezeressen. Amsterdam: 

Rozenberg Publishers, 2001. 

Van Ertvelde, Anaïs en Heleen Debruyne. Vuile lakens: een hedendaagse visie op seksualiteit. 

Amsterdam: De Bezige Bij, 2017. 

Van Molle, Leen. “De nieuwe vrouwenbeweging in Vlaanderen, een andere lezing.” Belgisch 

Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 3 (2004): 356-97.  

Vree, Frank van. De metamorfose van een dagblad: een journalistieke geschiedenis van de 

Volkskrant. Amsterdam: Meulenhoff, 1996. 

Vriese, Geert de, en Frank van Laeken. Mei ‘68: 31 dagen die ons leven veranderden? Antwerpen: 

Houtekiet, 2018. 

Ward, L. “Understanding the role of entertainment media in the sexual socialization of American 

youth: a review of empirical research.” Developmental Review 23, nr. 3 (2003): 347-88. 



150 
 

Weeks, Jeffrey. “A different World.” In The world we have won: the remaking of erotic and intimate 

life, uitgegeven door Jeffrey Weeks, 1-22. Londen: Routledge, 2007. 

Weeks, Jeffrey. “Contradictions of contemporary sexuality.” In The world we have won: the 

remaking of erotic and intimate life, uitgegeven door Jeffrey Weeks, 135-66 Londen: Routledge, 

2007. 

Weeks, Jeffrey. Coming out: homosexual politics in Britain from the nineteenth century to the 

present. Londen: Quartet Books, 1977. 

Weggemans, Lisa. “50 jaar seksualiteit in vrouwentijdschriften: een historisch onderzoek naar de 

representatie van seksualiteit in vrouwentijdschriften.” Masterproef Erasmus Universiteit 

Rotterdam, 2016. 

White, Hayden V. The practical past. Illinois: Northwestern University Press, 2014. 

Wijfjes, Huub. Journalistiek in Nederland, 1850-2000: beroep, cultuur en organisatie. Amsterdam: 

Boom, 2004. 

Wilkinson, Eleanor. “The romantic imaginary: compulsory coupledom and single existence.” In 

Past reflections, future directions, uitgegeven door Sally Hines en Yvette Taylor, 130-44. Londen: 

Palgave, 2012. 

Wodak, Ruth en Michael Meyer. “What CDA is about – a summary of its history, important concepts 

and its development.” in Methods of Critical Discourse Analysis, uitgegeven door Ruth Wodak en 

Michael Meyer, 1-14. Londen, Thousand Oaks: SAGE publications, 2001. 

Wodak, Ruth, en Michael Meyer, eds. Methods of critical discourse analysis. 2nd ed. Introducing 

qualitative methods. Londen: SAGE, 2009. 

Wodak, Ruth. “The discourse-historical approach,” in Methods of Critical Discourse Analysis, 

uitgegeven door Ruth Wodak en Michael Meyer, 63-95. Londen, Thousand Oaks: SAGE 

publications, 2001. 

Wolf, Mariëtte. Het geheim van De telegraaf: geschiedenis van een krant. Amsterdam: Boom, 2009. 

Wouters, Cas. “Is het seksualiseringsproces van richting veranderd?” Tijdschrift voor Seksuologie 

33, nr. 2 (2009): 65-75. 

Wouters, Nico en Koen Aerts, “Mondelinge geschiedenis in België en de (de-)constructie van 

collectieve herinnering.” In Revue Belge de Philologie et d’Histoire 92, nr.2 (2014): 503-11. 

Zagar, Igor. “Topoi in discourse analysis.” Lodz Papers in Pragmatics 6, nr. 1 (2010): 6-9. 



151 
 

 
 

 

  



152 
 

 

 


