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Thema 7.3 Les 5
ouderwetse reclame

verzuiLde jareN 
Reclame vertelt ons veel over de 
tijd waarin die gemaakt is. De taal, 
kleding, producten en sfeer laten 
ons zien hoe het leven was. En wat 
de mensen wilden hebben en wat 
ze belangrijk vonden. Zo herken je 
de tijd van de wederopbouw van 
de jaren ’40 en ’50 in de reclame 
uit die tijd. Niet zeuren, maar 
aanpakken! In de jaren vijftig 
overheerst de knusheid. En in de 
jaren zestig herken je het verlangen 
naar vrijheid. 
Verschillende massamedia zoals 
kranten, tijdschriften, radio en 
televisie werden gebruikt om 
reclame te maken. De massamedia 
waren verzuild. Voor elke groep 
waren er kranten en omroepen. Zo 
luisterden gelovige mensen naar de 
KRO, EO of NCRV, socialisten naar de 
VARA en liberalen naar de AVRO. De 
omroepen zonden niet elke dag uit. 
Dan luisterden de mensen stiekem 
toch naar een andere omroep. 
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Het ging steeds beter met 
Nederland. Veel mensen hadden 
werk, verdienden meer geld dan 
ooit en spaarden voor nieuwe 
meubels, een radio of televisie. 

vrolijk

wEEtjEs
  Pas in 1967 was er voor het eerst reclame op de televisie. Niet op zondag, want dat  

 was verboden. Zondag was namelijk een rustdag waarop niet gewerkt of gewinkeld   
 mocht worden. De meeste Nederlanders gingen dan naar de kerk.

  In de tweede helft van de jaren zestig kwam er in Nederland een tweede televisienet. 
 Nu moest je kiezen: keek je naar Nederland 1 of Nederland 2? Werd het een show of 
 een natuurfilm?

goEd wonEn
Ontwerpers bedachten nieuwe meubels 
en gebruiksvoorwerpen. De inrichting 
van huizen werd steeds luxer.

VrijE zatErdag
Vanaf 23 december 1960 werd 
de vrije zaterdag ingevoerd! 
Kinderen hoefden die ochtend 
niet meer naar school en veel 
volwassenen hoefden niet op 
zaterdag te werken. Wat deden 
de mensen met zoveel nieuwe 
vrije tijd? Lekker een weekendje 
weg of klussen aan het huis.

pop-art
Waarom zou je van blikjes soep of 
striptekeningen geen kunst kunnen 
maken? In de jaren zestig gebruikten 
kunstenaars gewone spullen op een 
speelse manier. Ze maakten er posters 
van, vergrootten ze of maakten kunst 
van vreemde materialen. Wat denk je 
bijvoorbeeld van een plastic wc-pot?

Batman was één van  
de populairste series  
op tv in de jaren zestig.


