
 

Andere Tijden in de klas 
De roerige jaren twintig 
 

Leeftijd: 13-15 jaar16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/VO bovenbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van Andere Tijden 
duiken we in de geschiedenis van de jaren 
twintig van de negentiende eeuw. Een 
decennium van verandering.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Jaren twintig, economie, Nederland, 
rijkdom, mode, welvaart, armoede.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma: GS Domein B 
Oriëntatiekennis Tijdvak 8.  
 
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: 
‘Laagconjunctuur in de jaren 30’. 
 
Antwoorden 
1a De Eerste Wereldoorlog. b Omdat 
Duitsland in een recessie zat met grote 
armoede. In Nederland was er meer geld 
om voor de kinderen te zorgen. 2a Omdat 
voor het eerst alle mannen én vrouwen 
mochten stemmen. b Toen hadden alleen 
mannen algemeen kiesrecht. 3a De 
huidkleurige kous. b De jazzmuziek. c 
Elektriciteit. 4 Doorgestreept moeten zijn: 
Overijssel, kolen en turf. 5a Gemeentes en 
woningcorporaties. b Subsidie op de huur. 
6 Een cultuur waarin mensen genoeg geld 
hebben om uit te geven aan luxe 
producten en vermaak. 7 Eigen antwoord. 
Bijvoorbeeld: Huursubsidie, economische 
crisis, Amerikaanse mode.  

Kijkvragen 
 
1a Welke oorlog wordt er bedoeld met de 
Grote Oorlog?  
b Waarom stuurden sommige Duitse 
mensen hun kinderen naar Nederland?  
 
2a Waarom was de verkiezing van 1922 zo 
bijzonder?  
b Hoe was de situatie bij de verkiezingen in 
1918?  
 
3a Welke beenmode was nieuw in de jaren 
twintig?  
b Welke Amerikaanse muziekstroming was 
populair in dit decennium?  
c Wat was de grootste vernieuwing in de 
jaren twintig?  
 
4 Streep door wat niet van toepassing is: 
In Overijssel/Drenthe kwamen veel mensen 
in armoede terecht door het instortten van 
de kolen/turf industrie. Deze werd namelijk 
vervangen door de kolen/turf industrie.  
 
5a In de jaren twintig werd de woningnood 
aangepakt. Welke twee instanties gingen 
huizen bouwen voor mensen?  
b Welk hulpmiddel bood de overheid aan 
arme mensen aan zodat ze in een 
fatsoenlijk huis konden wonen?  
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 Leg kort uit wat er bedoeld wordt met 
een ‘consumentencultuur’. 
 
7 De jaren twintig zijn al bijna honderd jaar 
geleden. Toch zijn er overeenkomsten 
tussen dat decennium en nu. Noem een 
voorbeeld hiervan.  
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