De jaren ‘60 in de klas
Jeugdcultuur
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
Tegenwoordig gaan jongeren uit en
bezoeken festivals. Begin jaren ‘60 was
de jeugd heel braaf. Maar dat wordt
allemaal anders. Er komt nieuwe muziek
en jongeren gaan zich anders kleden en
gedragen. Ze gaan zich afzetten tegen de
oudere generaties.

Kijkvragen
1a Hoe heetten de twee bekendste bands
uit de jaren ‘60?
b Hoe kwamen Nederlandse jongeren voor
het eerst in aanraking met deze nieuwe
muziek?

Vakgebied
Geschiedenis, maatschappijleer
Kernbegrippen
Nozem, jongeren, hippies
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 ‘60 in de klas’. Op Schooltv.nl vind je
meer uit deze serie. Bijvoorbeeld:
‘Welvaart’.
Antwoorden
1a The Beatles en The Rolling Stones. 1b
Door naar de Engelse radio te luisteren. 2
Nozems. 3a Lang haar en spijkerbroeken
(slordigere kleding). 3b Facebook. 3c Een
open uitnodiging aan lezers om muziek te
komen luisteren. 4a Verenigde Staten. 4b
Kapitalisme en materialisme (de
consumptiemaatschappij). 4c Een betere
wereld. 4d Door zelf het goede voorbeeld
te geven. 5 In de jaren ‘60 is de popmuziek
ontstaan, gingen jongeren zich anders
kleden dan volwassenen en ontstonden
muziekfestivals. Dit is nu nog steeds zo.

2 In de jaren ‘60 ontstond er veel overlast
door agressieve jongeren, hoe werden die
groepen genoemd?
3 Het uiterlijk van de jongeren veranderde
in de jaren ‘60.
a Welke veranderingen worden in de video
genoemd?
b De Hitweek was een populair blad voor
jongeren. Met welk modern medium wordt
het vergeleken?
c Een populair fenomeen uit de Hitweek
was het ‘Luisterkorps’. Wat hield dit in?
4 Eind jaren ‘60 kwamen er hippies in
Nederland.
a In welk land waren de hippies ontstaan?
b Waar waren de hippies op tegen?
c Wat wilden de hippies bereiken?
d Hoe wilden ze dit bereiken?
Verdiepingsvragen
5 Robert Jan Stips en Marco Vrolijk vinden
dat de idealen van de jongeren in de jaren
‘60 niks hebben opgeleverd voor latere
generaties. Toch zijn er in die jaren dingen
onstaan waar jongeren nu nog van
genieten. Welke?
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