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Thema 7.3 Les 4
stoere nozems
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joNgereN doeN 
huN eigeN diNg
In de jaren vijftig maakte Nederland 
kennis met iets nieuws: de nozem. 
Dat was het eerste voorbeeld van 
een jeugdcultuur. Voor het eerst 
hadden grote groepen jongeren zelf 
geld. Ze konden dus meer spullen 
kopen zoals brommers en radio’s. 
In de Verenigde Staten luisterden 
veel jonge mensen naar rock-’n-
roll. Deze muziek kwam via films, 
grammofoonplaten en de radio naar 
Europa. Nozems wilden zich niet 
binden aan een club, politieke partij 
of kerk. Ze wilden vrijheid, dus 
geen verplichtingen. Het begin van 
de consumptiemaatschappij: een 
samenleving waarin veel spullen 
worden gekocht die je niet echt 
nodig hebt.

4343

Pleiners,   

dijkers, mods 

en andere nozems

In de jaren vijftig gingen  
jongeren zich voor het eerst 
echt afzetten tegen hun ouders. 
Ze hadden hun eigen kledingstijl  
en muziek. Ze deden gewoon hun  
eigen zin. ‘Nozem’ werd eerst als 
scheldwoord gebruikt. Er waren 
verschillende groepen waar  
jongeren bij konden horen. 

plEinErs
Deze jongeren vonden zichzelf 
creatief. Ze dachten veel na over 
moeilijke problemen en praatten 
graag over kunst. Pleiners kwamen 
samen op het Leidseplein in 
Amsterdam. Ze waren redelijk goed 
opgeleid, vonden zichzelf aparter 
dan andere mensen. Ze hielden niet 
van de politie of anderen die de baas 
wilden spelen. Pleiners droegen vaak 
suède schoenen, luisterden naar jazz 
en later ook naar beatmuziek. Ze 
reden het liefst op een brommer van 
het merk Puch of Tomos. 

dijkErs
Rock-’n-rollmuziek, vetkuiven, 
puntschoenen, witte T-shirts en 
een colbert of leren jasje; daaraan 
herkende je een Dijker. Dijkers 
reden op opgevoerde brommers 
waarop je een beetje op je buik lag, 
‘buikschuivers’. Een overeenkomst 
met de pleiners was hun hekel 
aan gezag (de politie). Ze kwamen 
bij elkaar op de Nieuwendijk in 
Amsterdam, vandaar hun naam.

mods
De naam Mod komt van modernist. 
Dat is een woord dat in de jaren 
vijftig werd gebruikt om moderne 
jazzmuzikanten en hun fans te 
beschrijven. Ze vonden mode heel 
erg belangrijk en droegen een parka 
(lange jas) om hun kleding netjes te 
houden. 

 PLEINERS 

 Mods reden vaak op scooters. 
 Door het spatscherm dat daarop  
 zat, bleven hun kleren mooi schoon. 
 Hun scooters herkende je aan een 
 heleboel spiegels en lampen. 

 Vetkuiven bleven de 
 hele dag goed in model.  
 Brylcreem gaf ook meteen 
 een mooie glans aan het 
 haar. 

 DIJKERS 


