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

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
Als minister moet je tegenwoordig stevig
in je schoenen staan als je de pers goed
te woord wilt staan. Je krijgt kritische
vragen en als je niet het juiste antwoord
geeft, wordt het vuur behoorlijk aan je
schenen gelegd. In 1960 is dat wel anders.
Met elk verhaal kwam een politicus weg.
In de jaren '60 kwam daar verandering in.

Kijkvragen
1 In de jaren zestig zijn er voor het eerst
grote demonstraties in Nederland.
a Tegen welk conflict protesteert men?
b Hoe reageert het gezag op de
demonstraties?

Vakgebied
Geschiedenis, maatschappijleer
Kernbegrippen
Rechtsstaat, democratie, overheid, gezag
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 over
‘vrouwenemancipatie’.
Antwoorden
1a De oorlog in Vietnam. b Door
demonstranten te treiteren, ze een tijdje
gevangen te zetten en later met geweld.
2a De verstoring van de openbare orde
(door de demonstranten). b Het
gewelddadige optreden van de politie
(tegen de demonstranten). 3a Het
huwelijk van Prinses Beatrix en Prins
Claus. b Hij vindt dat Claus een goede
prins was. 4a Het gezag staat dichter bij
de burgers en durft opener te zijn. b De
burger is zelfstandiger, zelfbewuster en
komt meer voor zichzelf op. 5 Er is grote
afstand, de minister wordt met u en
excellentie aangesproken, maar het gaat
ondertussen ook over privézaken: het
nieuwe huis van de minister.

2 In de jaren zestig is er sprake van een
generatiekloof. Dit is goed te zien in het
interview met burgemeester Van Hall.
a Wat ziet Van Hall als het grootste
probleem rondom de demonstraties?
b Wat ziet de interviewster als het
grootste probleem?
3 Op 10 maart 1966 vinden er grote rellen
plaats in Amsterdam.
a Wat is de aanleiding?
b Wat vindt demonstrant Rob Lange hier
achteraf van?
4 De verhouding tussen burger en gezag is
sinds de jaren zestig veranderd.
a Hoe is het gezag veranderd volgens
Richard Schoonhoven?
b Hoe zijn de burgers veranderd volgens
Rob Lange?
Verdiepingsvragen
5 In het begin van de video zag je een
fragment van een interview met een
minister in de jaren zestig. Je kunt zeggen
dat de journalist en de minister verder van
elkaar af staan dan in interviews van nu,
maar aan de andere kant ook dichter bij
elkaar. Leg uit.
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