Katern Cultureel-mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945
Het Kralingse bos bij Rotterdam, 1970. Een groep jongeren organiseerde een driedaags popfestival dat gezien werd als
het Nederlandse antwoord op Woodstock in Amerika. Dit Holland Pop Festival is typerend voor de ontwikkeling die
Nederland doormaakte in de jaren na de oorlog. Het leven van de meeste Nederlanders werd kort na 1945 nog bepaald
door hun gezin, hun zuil en het gezag. Vanaf eind jaren vijftig veranderde dit: de welvaart nam toe en de
consumptiemaatschappij ontstond. Een auto, tv en wasmachine werden voor steeds meer gezinnen bereikbaar. Veel
jongeren moesten niets hebben van de in hun ogen materialistische levensstijl en bekrompen ideeën van hun ouders. Ze
gingen een aparte groep vormen die zich onderscheidde door eigen kleding, eigen muziek en eigen ideeën over de
maatschappij.
Hoofdvraag: Hoe veranderde het leven van mensen na 1945?
Hoofdstuk 1 Zuinigheid, gehoorzaamheid en hard werken
Deelvraag: Hoe was het leven in Nederland tussen 1945 en 1960?
Dit hoofdstuk behandelt de schade en het verdriet na de oorlog, de wederopbouwperiode van samenwerking en ‘de
schouders eronder’, de centrale rol van kerk, gezin, gezag en zuil en het taboe op seksualiteit.
Hoofdstuk 2 Meer geld, meer vrije tijd, meer luxe
Deelvraag: Waardoor veranderde Nederland vanaf de jaren zestig?
Dit hoofdstuk behandelt de groeiende welvaart na 1950, het ontstaan van een consumptiemaatschappij, de komst van
de televisie, de toegenomen mobiliteit, de ontkerkelijking, de ontzuiling, de amerikanisering en de komst van
gastarbeiders.
Hoofdstuk 3 Jongeren in opstand
Deelvraag: Waarom kwamen jongeren aan het eind van de jaren vijftig in opstand en wat waren de gevolgen?
Dit hoofdstuk behandelt de veranderingen voor jongeren na de Tweede Wereldoorlog en het ontstaan van
jongerenculturen: de nozems, de hippies. Ook de opkomst van de provo’s wordt behandeld. Ten slotte komen de
seksuele revolutie en de democratisering van de samenleving aan bod.
Hoofdstuk 4 Protesteren en emanciperen
Deelvraag: Hoe veranderde de manier waarop mensen dachten over relaties, huwelijk en gezin vanaf de jaren zestig?
Dit hoofdstuk behandelt de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen, de tweede feministische golf, de
veranderingen voor vrouwen op het gebied van huwelijk, gezin, opleiding en werk en de emancipatie van
homoseksuelen.
Hoofdstuk 5 Onderzoek
Dit katern behandelt een thema uit de recente geschiedenis. Er zijn daarom nog veel mensen die uit eigen ervaring
kunnen vertellen over deze tijd. Hier maken we gebruik van in het onderzoekshoofdstuk. De leerlingen zoeken in
tweetallen naar iemand die zij gaan interviewen over een van de volgende deelthema’s: de komst van de televisie, op
vakantie in de jaren zestig en nieuw in Nederland (over immigratie in de jaren vijftig en zestig). Het resultaat presenteren
de leerlingen in een blog.
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