
 

Andere Tijden in de klas 
Groeten uit Renesse 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar  
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Na de wederopbouw van Nederland na de 
Tweede Wereldoorlog stijgt de welvaart snel 
in ons land. De economie herstelt zich, 
mensen verdienen meer en krijgen meer 
vrije tijd om bijvoorbeeld op vakantie te 
gaan. Dat heeft veel impact op plaatsjes als 
het Zeeuwse Renesse, want de kust is 
populair. Het dorp verandert enorm door de 
komst van de toeristen en grootschalige 
bungalowparken. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
welvaart - toerisme - 
consumptiemaatschappij 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma geschiedenis, domein B 
Oriëntatiekennis. Tijdvak 10, kenmerkend 
aspect 48: de toenemende welvaart die vanaf 
de jaren zestig van de 20e eeuw aanleiding 
geeft tot ingrijpende sociaal-culturele 
veranderingsprocessen. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Andere 
Tijden in de klas’. Op de site van Schooltv.nl 
staan nog meer video’s over ‘Toerisme in 
Zeeland’.   
 
Antwoorden 
1 40-45: Tweede Wereldoorlog, 45-55: 
wederopbouw, 55-70: stijgende welvaart, 70-
75: (olie)crisis. 2a De overheid geeft mensen 
meer recht op vrije dagen. b De groeiende 
welvaart, meer geld te besteden. 3a 
Jongeren b Ze veroorzaken veel overlast. c Ze 
geven veel geld uit. d Rustzoekers, 
natuurliefhebbers, senioren 4a Vooral 
bestemmingen dichtbij het strand. b o.a. 
Renesse, Zandvoort, Texel, Terschelling, 
Scheveningen, Ouddorp, Hoek van Holland 

 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Zet de onderstaande gebeurtenissen in het 
juiste vak: 
I Wederopbouw 
II Tweede Wereldoorlog 
III Stijgende welvaart 
IV (Olie)crisis 
 
1940-1945  
1945-1955  
1955-1970  
1970-1975  

 
2 Een vrije zaterdag en vakantie zijn in de 
jaren zestig een nieuw fenomeen.  
a Welke politieke veranderingen hebben hier 
aan bijgedragen en op welke manier?  
b Welke economische veranderingen hebben 
hier aan bijgedragen en op welke manier?  
 
3 De bewoners van Renesse zijn op zich wel blij 
met de komst van het toerisme naar hun dorp, 
maar zouden graag een ander soort toeristen 
willen zien.  
a Welke toeristen zien ze liever vertrekken? 
b Waarom willen ze deze groep toeristen liever 
niet in Renesse? 
c Toch heeft Renesse veel profijt van deze 
groep toeristen. Leg dit uit. 
d Welke toeristen zouden ze naar Renesse 
willen toetrekken?  
 
Verdiepingsvragen 
 

 
 
4 Jongeren die op vakantie gaan in Nederland 
hebben de voorkeur voor specifieke 
vakantiebestemmingen. 
a Welke vakantiebestemmingen hebben hun 
voorkeur? 
b Zoek de belangrijkste vakantiebestemmingen 
van jongeren in Nederland op, schrijf ze op en  
geef ze aan op de kaart (gebruik het internet). 
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