
Les 1 Na de oorlog

Na 1945 begon de tijd 
van de wederopbouw: 
huizen, bruggen en 
wegen die vernield waren 
in de oorlog werden 
gerepareerd. Om te 
zorgen dat er niet nog 
een keer oorlog zou komen, gingen landen in 
Europa steeds meer samenwerken. 
Nederland kreeg geld van de Verenigde 
Staten om zich te herstellen van de oorlog. 
Veel Nederlanders emigreerden: 
ze verhuisden naar landen als Canada, 
de Verenigde Staten en Australië.  
De mensen in Nederland leefden zuinig. 
De regering van Willem Drees zorgde voor 
goedkope huizen en wetten tegen armoede: 
de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de 
Werkloosheidswet (WW).

Les 2 Nederland in groepjes

In 1953 was er in 
Zeeland, Noord-Brabant 
en Zuid-Holland een 
vreselijke overstroming. 
Bij deze watersnood 
kwamen meer dan 1800 
mensen om. De regering 
liet daarna dijken en dammen bouwen: 
de Deltawerken.  
Nederland was verdeeld in groepen die elk 
hun eigen scholen, verenigingen en kranten 
hadden. Dit heet de verzuiling.  
Rond 1960 nam de welvaart toe: mensen 
hadden genoeg geld om spullen te kopen. 
Veel mensen kochten een televisie. Er was 
maar één zender, waar alle groepen naar 
keken. De verzuiling werd na 1960 langzaam 
minder.

de wederopbouw
De periode na de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland waarin 
er hard gewerkt werd om het land 
na alle verwoestingen van de 
oorlog opnieuw op te bouwen.

emigreren
Voorgoed verhuizen naar een ander land.

Willem Drees
De minister-president van Nederland na de 
Tweede Wereldoorlog. 

de Algemene Ouderdomswet (AOW)
Een wet in Nederland die ervoor zorgt dat alle 
mensen vanaf 65 jaar geld krijgen van de 
regering.

de watersnood
Een grote overstroming in Zeeland 
in 1953. 

de verzuiling
De verdeling van Nederlanders in groepen: 
protestanten, katholieken en groepen  
niet-gelovigen. 

de welvaart
Als er welvaart is, gaat het goed met de 
mensen. Er is rijkdom, goede zorg en genoeg 
te eten. 
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Les 3 Kleurrijk Nederland

In de jaren zestig gingen 
jongeren protesteren. 
Ze wilden meebeslissen. 
Een groep jongeren die 
protesteerde was Provo. 
Ook vrouwen 
protesteerden: zij wilden 
dezelfde rechten als mannen hadden. 
Uit Spanje, Italië, Marokko en Turkije kwamen 
gastarbeiders naar Nederland om te werken. 
De gastarbeiders uit Marokko en Turkije 
bleven meestal hier wonen. Er kwamen ook 
mensen uit vroegere koloniën als Suriname 
en Indonesië naar Nederland. Later kwamen 
er ook vluchtelingen uit allerlei andere landen 
in Nederland wonen. Daardoor is ons land nu 
een multicultureel land.

Provo
Een groep jongeren met ideeën 
om de wereld te verbeteren.  
Ze bedachten leuke manieren om 
die ideeën te laten zien.

de gastarbeider
Iemand uit het buitenland die in Nederland 
komt werken.

multicultureel
In een multicultureel land wonen ook mensen 
die oorspronkelijk afkomstig zijn uit allerlei 
andere landen.

Los het op

Mensen proberen dingen sinds de 
vroegste geschiedenis op te lossen. 
Bestaat er voor alles een oplossing? 
Hoe gingen mensen met problemen om?

Les 1
Je hebt een kaart ingevuld. Zo heb je 
gereconstrueerd naar welke landen 
Nederlanders tussen 1947 en 1963 
emigreerden.
 
Les 2
Je hebt bronnen geanalyseerd. Daardoor  
kun je bepalen wat de gevolgen waren van 
de verzuiling.

Les 3
Je hebt vragen bedacht die je aan een ouder 
iemand hebt gesteld. Zo kom je erachter hoe 
het leven in een bepaalde periode eruitzag.

Zo leer je voor de toets•   Bekijk de samenvatting.  •    Leer de teksten en de  dik gedrukte woorden.•    Vraag iemand om je te  overhoren.
De toets is op     

opbouw
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