Jongeren in de jaren '60
Er heeft een revolutie plaatsgevonden

Popmuziek is nu heel gewoon. Er zijn disco's en jongerenbladen. En in de winkels koop jij je
eigen kleren. Toch kan dat allemaal nog niet zo lang. Deze vrijheid is pas in de jaren zestig
van de vorige eeuw ontstaan.
De eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog hadden de meeste Nederlanders het niet erg
breed. Ze moesten zuinig leven. Een studie voor hun kinderen was vaak te duur. Jongeren
gingen al vroeg werken. In de bouw, de tuinderij of een fabriek. Het was normaal dat zij
(een deel van) hun salaris aan hun ouders gaven.

Verandering
vanaf de jaren ’50 kregen mensen het beter omdat de welvaart steeg. Jongeren mochten
hun verdiende geld zelf nu besteden. Ze kochten platen met hun favoriete muziek, kleding,
sigaretten en een brommer.
Kleding
Jongeren gingen er ook anders uitzien dan de ouderen. Ze
droegen andere kleren: de jongens leren jacks en
spijkerbroeken, de meisjes wijde petticoats onder hun
rokken. Ze lieten hun haar anders knippen: jongens
hadden een vetkuif, meisjes hoog getoupeerd haar. Later,
in de jaren zestig, lieten de jongens hun haar steeds
langer groeien. Meisjes gingen broeken dragen. Veel
ouderen ergerden zich daar vreselijk aan. Ze vonden dat
ongepast. Schooldirecteuren verboden het eerst, maar
later werd het toch toegestaan.
Hippies
In de tweede helft van de jaren zestig zag je ineens
hippies. Duidelijk herkenbaar aan hun slobberkleren en
lange haren. Zo kon je ook niet zien uit welke familie ze kwamen. Rijk of arm, gestudeerd
hebben aan een universiteit of alleen maar de basisschool gehad hebben, het deed er toch
niet meer toe. Ze wilden de wereld met liefde verbeteren. Het was ook hun manier om te
protesteren tegen de oorlog die de Amerikanen voerden in Vietnam.
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Botsing
Hoe jongeren er ook uitzagen, bijna alle jongeren kregen moeite met de regels van de
ouderen. Dat waren hun bazen, hun leraren, politieagenten en burgemeesters. Die vonden
dat jongeren hen gewoon moesten gehoorzamen. Er ontstond een botsing tussen de
jongeren en het gezag van de ouderen. "Beter langharig dan kortzichtig", vonden de
jongeren.

Muziek
Verschillende muziekstijlen werden populair: blues, rock 'n roll (Bill Haley, Elvis Presley) en
de songs van Cliff Richard. De muziek van de Beatles,
een muziekgroep uit Engeland, was in de begin jaren
zestig (van de vorige eeuw) een sensatie. Hun
muziek was zo anders. Ze hadden veel fans. Toen ze
op bezoek kwamen in Nederland ging iedereen uit z'n
dak. Bij een rondvaart door de Amsterdamse
grachten, puilden de kanten uit van de mensen.
The Beatles
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