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

16-18 jaar
VO bovenbouw

Kijkvragen
1 Brommers van het merk Puch waren heel
populair.

Samengevat
In de jaren ‘60 neemt de welvaart toe.
Lonen stijgen, mensen hebben meer vrije
tijd en het leven wordt makkelijker. Er is
zoveel werk dat er gastarbeiders uit het
buitenland gehaald worden. Maar de
welvaart kent ook zijn schaduwzijde:
milieuvervuiling.
Vakgebied
Geschiedenis, economie, maatschappijleer
Kernbegrippen
Welvaart, gastarbeiders, milieuvervuiling.
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 over dit onderwerp. Bijvoorbeeld:
‘Andere Tijden in de klas – Provo en de
jaren ‘60’.
Antwoorden
1a Harley Davidson. 1b Easy Rider. 2 Door
nieuwe en goedkope huishoudelijke
apparaten. 3 C 4a Omdat ze tijdelijk in
Nederland werkten en er in de wereld heel
weinig mensen Nederlands spreken, dus
vonden ze het niet nuttig. 4b Om met
Nederlandse meisjes te kunnen praten.
5a Een wetenschappelijk rapport
schrijven tegen het rapport van de
overheid. 5b Omdat iedereen het gevoel
had dat het hartstikke goed ging. Nu
bleken er ook nadelen aan de
welvaartsgroei te zijn. 6a Omdat politici
laf zijn. 6b Eigen antwoord.

a Op welke motor leek de Puch?
b Door welke film werden ze populair?
2 Waardoor werd het leven van
huisvrouwen makkelijker in de jaren ‘60?
3 Uit welke landen kwamen de
gastarbeiders in de jaren ‘60 vooral?
A Turkije en Marokko
B Suriname en de Antillen
C Spanje en Italië
D Denemarken en Zweden
4a Waarom leerden veel gastarbeiders in
de jaren ‘60 geen Nederlands?
b Waarom leerde Francesco wel
Nederlands?
5 Milieuvervuiling werd in de jaren ‘60 voor
het eerst als probleem gezien.
a Om de bouw van een vervuilende fabriek
tegen te houden deed een groep studenten
iets heel nieuws. Wat?
b Eind jaren ‘60 waarschuwden
wetenschappers tegen milieuvervuiling.
Waarom schrokken mensen daarvan?
Verdiepingsvragen
6 Willem van Raamsdonk denkt dat
milieuproblemen makkelijk opgelost
kunnen worden.
a Waarom gebeurt dit dan niet volgens
hem?
b Ben je het hiermee eens? Leg uit waarom.
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