Andere Tijden in de klas
Veranderingen in de
landbouw
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
In de jaren zestig van de vorige eeuw
veranderde de landbouw ingrijpend. Door
modernisering en ruilverkaveling kon er
efficiënter gewerkt worden. Er kwamen
nieuwe, modern ingerichte boerderijen.
Het leven van de vrouwen op het
platteland veranderde daardoor ook.

Kijkvragen
1 Vergelijk de landbouw in de jaren zestig
met de landbouw nu op het gebied van:
- machines
- land
- boerderij
2 In de jaren zestig konden boeren per
week ongeveer een halve hectare hooien.
Hoeveel kan er nu per dag gehooid worden
met moderne machines?
A 5 hectare
B 10 hectare
C 20 hectare

Vakgebied
Geschiedenis
Kernbegrippen
Jaren zestig, landbouw, ruilverkaveling
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 afleveringen uit deze serie,
zoals ‘Het ontstaan van de intensieve
landbouw in Nederland’.
Antwoorden
1 Eerst alles met de hand, later grote
machines, vroeger kleine versnipperde
percelen, boerderijen hadden geen
voorzieningen, geen riolering etc. 2 C 3
Achter de stal, hooi in het midden, voor
woonhuis. 4a Stukken grond werden
samengevoegd of geruild, zodat er
aaneengesloten stukken landbouwgrond
ontstonden. b Veel efficiënter, nieuwe
wegen konden worden aangelegd, grote
machines ingezet. 5 Ze kregen nieuwe
boerderijen, oude werden gesloopt. 6a
Huishouden werd moderner, stromend
water. b Cursussen en uitstapjes voor
vrouwen om zich meer te ontwikkelen. c
De vrouw ging meer werken in het bedrijf.
7 Eigen antwoord.

3 Beschrijf de indeling van een ouderwetse
stolpboerderij.
4a Leg het begrip ruilverkaveling uit.
b Welk effect had ruilverkaveling op het
boerenbedrijf?
5 Wat betekende de modernisering voor de
boerengezinnen die nog in de oude
boerderijen woonden?
6a Wat veranderde er met de komst van
nieuwe boerderijen voor de vrouw?
b Wat wordt er bedoeld met 'streekverbetering'?
c Hoe veranderde de (werk)relatie tussen
de boer en de boerin door deze
ontwikkelingen?
Verdiepingsvraag
7 Is een boer tegenwoordig nog wel een
boer, denk je? Leg je antwoord uit.
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