De jaren ‘60 in de klas
Hervormingen in de kerk
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Kijkvragen
1 Paus Johannes XXIII opent in 1962 het
Tweede Vaticaanse Concilie.
a Wat is het Tweede Vaticaanse Concilie?
b Wat is het doel van het Concilie?

Samengevat
Veel kerken in Nederland staan
tegenwoordig leeg of hebben een andere
bestemming gekregen. Het aantal
gelovigen is sterk teruggelopen en dus
ook het zondagse bezoek aan de kerk. In
1960 is dat anders. De samenleving is
verzuild en het geloof is voor veel mensen
belangrijk. Maar de jaren zestig zetten
alles op zijn kop, ook binnen de kerk.
Vakgebied
Geschiedenis, maatschappijleer
Kernbegrippen
Verzuiling, religie
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:
Bovenbouw: Mens en Maatschappij: 37, 38,
51, 52, 53.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie: ‘De
jaren zestig in de klas’. Op Schooltv.nl vind
je meer uit deze serie, zoals: ‘Zelfbewust’.
Antwoorden
1a Een vergadering in Rome met meer dan
2500 bisschoppen uit de hele wereld. b
Het moderniseren van de kerk. 2a De
priester mocht met zijn gezicht naar het
publiek staan en de mis in het Nederlands
doen i.p.v. het Latijn. b Door popmuziek te
gebruiken in de kerk. 3 Omdat er heel veel
verschillende protestantse stromingen
waren. 4a De vraag of mensen van buiten
de kerk in de hemel komen. b De oudsten
mochten zelf kiezen, de jongsten met de
moeder. c Dat ze voortaan alleen ’s
ochtends naar de kerk hoefden en ’s
middags naar de disco mochten. 5 Omdat
geboortebeperking dan tegen de wil van
God in zou gaan.

2 In de jaren ‘60 verandert de katholieke
kerkmis.
a Welke twee veranderingen worden door
de kerk ingevoerd?
b Hoe probeert men meer jongeren naar de
kerk te krijgen?
3 In de jaren zestig is Nederland een
verzuild land. Waarom is het misleidend om
van een protestantse zuil te spreken?
4 In 1967 is er een scheuring binnen de
vrijgemaakte gereformeerde kerk.
a Wat is een belangrijk meningsverschil
dat tot de scheuring leidt?
b De ouders van de familie Schilder gaan na
1967 naar verschillende kerken, met wie
gaan de kinderen mee?
c Wat heeft dat voor gevolg voor de
invulling van hun zondag?
Verdiepingsvragen
5 Katholieken in de jaren ’60 zagen het
krijgen van een kind als een geschenk van
God. Leg uit waarom de uitspraak van
bisschop Bekkers over gezinsplanning tot
ophef leidt.
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