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13

VOORWOORD

Net als de golden sixties heeft ook dit boek een voorgeschiedenis. In 
2018 bracht ik Vroeger was alles anders uit, een boek over het gewone 
leven vlak voor de gouden jaren, rond 1957 – toen mijn ouders werden 
geboren. Ik reconstrueerde hoe mensen leefden voordat alles onher-
roepelijk veranderde en gemoderniseerd werd, hoe de ‘oude tijd’ was, 
en dus ook in wat voor omgeving mijn ouders ter wereld kwamen.

Dit boek is nu de logische opvolger, over hoe het dagelijks leven 
veranderde in de golden sixties, tussen 1958 en 1973 – toen mijn ouders 
opgroeiden van peuter tot puber. Dit keer schets ik geen situatie in een 
bepaald jaar, maar de ontwikkelingen in een hele periode.

En de veranderingen waren ingrijpend, op alle gebieden. De Belgi-
sche economie kende een nooit geziene groei. De werkloosheidsgraad 
was verwaarloosbaar laag; iedereen had werk. De lonen stegen veel 
sneller dan de consumptieprijzen, en dus nam de koopkracht enorm 
toe. Daardoor hoefden veel Belgen steeds minder op hun geld te letten 
en konden ze kopen wat ze verlangden: een eigen woning met modern 
comfort, een auto, een televisie, allerlei huishoudtoestellen, reisbiljet-
ten, een telefoon, en het eten waar ze zin in hadden. Dat beïnvloedde 
de dagelijkse gewoonten. Een ander gevolg van de economische voor-
spoed was dat steeds meer gehuwde vrouwen buitenshuis gingen wer-
ken. Tegelijkertijd waren er in die periode ook sociale en culturele 
omwentelingen: de tanende invloed van de kerk bijvoorbeeld, en de 
komst van de anticonceptiepil, waardoor koppels seks en voortplan-
ting helemaal konden loskoppelen van elkaar.

Ik heb het in dit boek over negen thema’s: eten en drinken, wonen, 
huishouden, communicatie, gezondheid, seksualiteit, mobiliteit, werk 
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en vrije tijd. En net als andere historici laat ik de ‘golden sixties’ niet 
strikt samenvallen met de jaren zestig, maar met het tijdperk tussen 
1958 en 1973. Die keuze is vanzelfsprekend. In 1958 vond de wereld-
tentoonstelling plaats in Brussel, Expo 58. Landen en bedrijven pre-
senteerden er moderne technologieën en producten. ‘De techniek in 
dienst van de mensheid’ was het centrale thema. De Expo toonde hoe 
het dagelijks leven er binnenkort zou uitzien. En het is ook in dat jaar 
dat de economische groei echt wel aan de hoge vlucht begon. Dat 
duurde tot in 1973. De oliecrisis die toen uitbrak, leidde tot een econo-
mische stagnatie en het einde van de welvaartseuforie. De autoloze 
zondagen, na jaren waarin de auto onbetwistbaar vrij baan kreeg, wa-
ren daar symbolisch voor.

Van die of een andere crisis is in dit boek niets te merken – mag het 
ook eens? Wel gaat het over vooruitgang en optimisme, over bomen 
waarvan men dacht dat ze tot in de hemel groeiden, over nieuwighe-
den en weelde. Er komen auto’s voor de huizen te staan. De volauto-
matische wasmachine begint te draaien, de stofzuiger te zuigen, de 
koelkast te zoemen. Enkele werkmannen dragen een bad naar boven, 
naar de pas afgewerkte badkamer. Supermarkten zwaaien feestelijk de 
deuren open. Gezinnen nestelen zich in de zetel om naar de televisie te 
kijken. En horen we daar de telefoon rinkelen?

Was je in de golden sixties heel jong of nog niet geboren, dan is dit 
boek jouw reisgids naar een land waar je nog nooit bent geweest: ons 
land in vroegere tijden. Heb je de sixties wel bewust meegemaakt, dan 
(her)beleef je nu de tijd van je leven.
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