
  

Andere Tijden in de klas 
Het dorpsleven  
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Het dorpsleven in de jaren vijftig was 
totaal anders dan het leven van mensen 
nu. Er waren bijna geen auto's, geen tv, 
geen internet. De wereld was klein. De 
kerk speelde een belangrijke rol.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Jaren vijftig, geloof, rolpatronen 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het examen-
programma: GS Domein B Oriëntatie-
kennis, Tijdvak 10. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer programma’s over dit 
onderwerp, zoals: ‘De jaren zestig in de 
klas’. 
 
Antwoorden 
1 Geen computers, geen televisie, geen 
internet, nauwelijks auto's. 2a De karren, 
de timmerman, de smid, etc. b Auto's, 
bussen, scooters, etc. 3a Elke dag was 
hetzelfde, het leven speelde zich af in het 
dorp. Mensen hoefden nergens naartoe. b 
Tijd speelt nu een grote rol, het leven 
gaat sneller, meer afspraken, mensen 
reizen meer, hebben meer contact. 4 Toen: 
jongens en meisjes vaak apart, 
autoritaire leerkracht, rijtjes opdreunen, 
handwerkles, ect. 5a Met de hand in de 
tobbe, bleken in de zon. b Bijvoorbeeld 
wasmachines, stofzuigers, dit maakte het 
leven van vrouwen minder zwaar, gaf hen 
meer vrijheid. 6 De pastoor was geestelijk 
adviseur van alle verenigingen. 7 Het was 
veilig, mensen letten op elkaar, maar ook 
heel benauwend, je deed wat er van je 
werd verwacht. 

Kijkvragen 
 
1 Vergelijk een dorp in de jaren vijftig met 
nu. Noem vier dingen die voor ons nu 
gewoon zijn, maar die er toen niet waren. 
 
2a Welke geluiden hoorde je in het dorp? 
b Welke geluiden hoor je nu in een dorp? 
  
3a 'Tijd speelde geen rol', zeggen ze in de 
video. Waarom was tijd niet belangrijk? 
b Is tijd meer of minder belangrijk 
geworden, denk je? Leg je antwoord uit. 
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4 Vergelijk een basisschool uit de jaren 
vijftig met een basisschool van nu.  
 
5a Hoe deden mensen vroeger de was? 
b De moderne tijd bracht ook goede dingen 
met zich mee. Welke? Gebruik ook je 
antwoord bij vraag a en welk effect de 
moderne tijd had op het leven van vrouwen. 
 
6 Hoe bepaalde de pastoor alle aspecten 
van het leven van de mensen? 
 
Verdiepingsvraag 
 
7 'De mogelijkheden waren beperkt, maar 
dat merkte je niet toen je klein was. Later 
wilde je wel je vleugels uitslaan'. Dit citaat 
hoor je in deze video. Wat bedoelt de 
vertelster? Welke twee kanten zijn er aan 
het opgroeien in een klein dorp in die tijd? 
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