Andere Tijden in de klas
Goede en slechte tijden in
Emmen
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
In deze aflevering van het programma
Andere Tijden gaat het over de
ontwikkelingen van de stad Emmen. De
invloed van de industrie, de wederopbouw
en de economische neergang worden
besproken.
Vakgebied
Geschiedenis
Kernbegrippen
Emmen, wederopbouw, Marshall-hulp,
economische crisis, werkloosheid,
industrie.
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij het
examenprogramma: GS Domein B
Oriëntatiekennis Tijdvak 10.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Andere Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl
vind je meer video’s uit deze serie, zoals
‘De Koude Oorlog en Nederland’.
Antwoorden
1a Er werd veen gestoken voor turf. b
Omdat de mensen woonden bij de
veenkoloniën en dus ook moesten
verhuizen. 2 Ze investeerden het geld in
de industrie van de stad. 3a Arbeiders en
land voor industrie. b Een van de volgende:
AKU, ENKA, Danlon, Bendien, AAF of
Honeywell. 4a Vanaf 1975. b De textiel- of
confectie-industrie. c Omdat de arbeid
daar goedkoper was. 5 De groei van
Emmen van een dorpje naar een
industriestad in korte tijd. 6 Eigen
antwoord. Bijvoorbeeld: teveel gebouwd
op één soort industrie.

Kijkvragen
1a Wat werd er voornamelijk geproduceerd
in Emmen voor de Tweede Wereldoorlog?
b Het afnemen van de vraag naar dit
product had niet alleen invloed op de
werkgelegenheid, maar ook op de
buitendorpen rond Emmen. Waarom?
2 De Marshall-hulp was bedoeld om de
wederopbouw van Nederland te stimuleren.
Wat deden ze in Emmen met dit geld?
3a Wat had Emmen te bieden voor grote
industriebedrijven? Noem twee
voorbeelden.
b Noem een voorbeeld van een bedrijf dat
naar Emmen kwam na de jaren ’50.
4 De komst van de grote bedrijven naar
Emmen zorgde voor veel werkgelegenheid,
maar dit verdween weer toen de arbeid
verschoof naar derdewereldlanden.
a Wanneer was dat?
b Welke industriesector wordt genoemd die
werd getroffen?
c Waarom?
5 Wat werd er bedoeld met het ‘wonder van
Emmen’?

Een plaggenhut van een veenkolonie in Drenthe

Verdiepingsvraag
6 Emmen heeft meerdere keren groei
gekend, gevolgd door werkloosheid. Bedenk
een reden waarom dit gebeurde.
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