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Nederland na de oorlog

✔ Wat gebeurt er na de oorlog?
De jaren na de oorlog staan in het teken
van de wederopbouw. Mensen zonder
huis krijgen een noodwoning.
In de jaren ’50 komt er steeds meer
welvaart. Veel mensen kunnen nieuwe
elektrische apparaten kopen,
bijvoorbeeld een wasmachine. Het
huishouden wordt daardoor een stuk
makkelijker voor de vrouwen.
Ons land verdient veel geld met de
gaswinning. Oude mensen krijgen
AOW van de regering.
Er komt ook televisie. Maar de radioomroepen maken nog weinig
programma’s.
Door de dreiging van de Koude Oorlog
emigreren veel Nederlanders naar
Canada of Australië.

✔ Wat gebeurt er in de jaren ’60?
Veel mensen zijn ontevreden. Zij
demonstreren, bijvoorbeeld tegen
racisme. De vrouwenbeweging vecht
voor de rechten van de vrouw. De
schrijfster Annie M.G. Schmidt steunt
de vrouwen. De provo’s komen op voor
de vrijheid van jongeren. Veel
Nederlanders moeten wennen aan de
komst van de gastarbeiders.
Winkeliers en bedrijven gaan steeds
meer reclame maken. Folders,
zegeltjes en nieuwsbrieven zijn
voorbeelden van reclame.
✔ Wat gebeurt er in de jaren ’70?
De mensen in de koloniën willen
onafhankelijk van Nederland worden.
Nederlands-Indië was al onafhankelijk.
Het heet nu Indonesië. Nederland

belooft de Molukken dat zij ook
onafhankelijk mogen worden. Daar komt
niets van terecht. De Molukkers zijn
boos en kapen treinen.
Suriname wordt onafhankelijk in 1975.
De Nederlandse Antillen blijven bij
Nederland.
Uit de Verenigde Staten en Engeland
komt popmuziek. Popgroepen spelen
soms op grote festivals in de
openlucht. Er zijn veel hippies bij de
festivals. Zij demonstreren tegen de
oorlog in Vietnam.
✔ Wat gebeurt er in de jaren ’80?
De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie
maken steeds meer kernwapens. Dit
heet de wapenwedloop. Veel mensen
zijn bezorgd.
Er is veel werkloosheid. Door de
automatisering verliezen duizenden
arbeiders hun baan. De vakbonden
proberen hen te helpen.
In de jaren ’80 zijn de Deltawerken
klaar. Dammen en dijken beschermen de
mensen tegen een nieuwe overstroming,
zoals bij de watersnoodramp in 1953.
✔ Wat gebeurt er in de jaren ’90 en
daarna?
Communicatie wordt steeds belangrijker.
Nieuwe technieken als internet en
satelliet zijn erg belangrijk.
De Koude Oorlog is voorbij. Er komen
burgeroorlogen in Joegoslavië. Veel
asielzoekers vluchten naar Nederland.
Door alle allochtonen wordt ons land
een multicultureel land.
De spanningen in de wereld lopen op.
Terrorisme is hierbij een groot
probleem. Op 11 september 2001 is er
een zware aanslag in New York.
In Nederland wordt in 2002 Pim Fortuyn
vermoord. In dat jaar krijgen veel landen
in Europa de euro.
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