
 

Geschiedschrijving 

Dronten 

Waar kon je in 
Dronten deze auto 

kopen? Bestaat dat 

bedrijf nog? 

De auto 

De platenspeler 

In 1964 had niet 
iedereen al een auto. 

De auto was voor veel 

mensen nog veel te  
duur. Hiernaast zie je 

een model uit 1964. 
Het automerk bestaat 

nog. De prijs staat er in 
guldens onder.  In 

euro’s zou het minder 

dan de helft zijn.  

Vragen 

Bereken eens hoeveel 
deze auto toen in 

euro’s  gekost zou 

hebben, als je weet dat 
elke euro twee gulden 

en twintig cent  waard 

was. 

Wat kost een nieuwe 

auto nu?  

Bekijk deze auto nog 
eens goed. Let daarbij 

eens op de portieren. 

Wat is daar vreemd aan? 

 
Schrijf dan in het kort 
op wat je allemaal over 

de platenspeler en de 

grammofoonplaat te 
weten bent gekomen. 

Waar kon je in Dronten 
deze speler kopen ? 

Hoeveel euro’s kostte 
het duurste apparaat. 

Wat is de merknaam? 

Lesbrief  

Dronten in1964 

Hiernaast zie je een pla-
tenspeler.  Het is de 

voorloper van de CD-

speler.  
Misschien hebben jullie 

nog wel een exemplaar 
thuis. Je ouders weten 

vast nog wel hoe  de 
platenspeler werkte. 

Vraag er eens naar. 

Fiat 1100 uit 1960 

https://www.youtube.com/watch?v=oBfUzmTtWss


 

Geschiedschrijving 

Dronten 

Dan was de kleding 
helemaal nat.  

Daar hadden de 

fasbrikanten iets op 
bedacht. Door het 

natte goed door een 
wringer te halen, 

perste je het water 
eruit. Daarvoor diende 

die handel.  

Had je wat meer geld 

dan kocht je een 

centrifuge. De natte 
was werd daarin 

gestopt. Na een paar 

minuten was het 
redelijk droog. Het 

moest alleen nog even 
nadrogen.  

Was de was droog dan 
kon met het strijken 

begonnen worden. 

De wasmachine 

Wonen 

De meeste moeders 
werkten thuis. Zij 

hadden de handen vol 

aan het huishouden. Er 
moest worden 

gekookt. Kleding 
worden hersteld. 

Bedden worden 
opgemaakt. Stofzuigen. 

Ze waren de hele dag 

in de weer. Maandag 

was wasdag. Een extra 

drukke dag. Gelukkig 
hoefden ze de was niet 

meer met de hand te 

doen. De meeste 
huisvrouwen hadden 

wel een wasmachine. 
Hiernaast zie je zo’n 

apparaat. De vuile was 
stopte je er van de 

bovenkant in. Een 

motor bracht het water 

in beweging. De zeep 
kon zo tot de kleding 

doordringen. Het vuil 
werd op die manier los 

geweekt.  
Na enige tijd kon de was 

eruit gehaald worden. 

oudsten aan de beurt 
en dan de jongsten. 

Allemaal in het zelfde 

water. Schoongepoetst 
door vader of moeder. 

 
Vraag. 

Wat is een tijl?   

men.  
Voortaan moesten alle 

nieuw te bouwen wo-

ningen van een badin-
richting worden voor-

zien. Veelal werd dat 
een douche. 

Voor die tijd werden de 
kinderen in de tijl ge-

wassen. Eerst waren de 

Lesbrief  

Dronten in1964 

Douche of bad is tegen-
woordig heel normaal. 

In elk huis vind je die 

wel.  
De eerste bewoners in 

de polder hadden geluk. 
Een aantal jaren voor-

dat zij hier kwamen wo-
nen, was er een nieuwe 

woningwet aangeno-

Ook daar was moeder 

veel tijd aan kwijt. Een 
stoomstrijkijzer 

bestond toen nog niet. 
Na het vouwwerk kon 

het schone goed weer 

in kast.  

Vragen: 

1. Hoeveel kostte 
 deze machine? 

2. Wat kost een 
 wasmachine nu? 

3. Wat is het 

 verschil tussen 
 een was-

 machine van 
 toen en die van 

 nu? 
4.  Het drogen 

 gebeurde door 

 het wasgoed 
 aan de lijn te 

 hangen. Zon en 
 wind deden dan 

 het werk. Hoe 
 gebeurt het 

 veelal nu? 

Moderne 

wasmachine uit 
1960 

http://youtu.be/uPFWd1DhT2U
https://www.youtube.com/watch?v=LN0nX-4yQB0

