Geschiedenis
Leerblad
Thema 7.3 – Nederland in opbouw

In dit thema...
heb je ontdekt dat Nederland na de Tweede Wereldoorlog in puin lag. Na 1945 werd er hard gewerkt en zuinig geleefd. Zo’n vijf procent van de Nederlanders emigreerde. De Nederlandse
regering hielp met het herstellen van wegen en gebouwen. Met de Marshallhulp ging het snel beter in Nederland. Jongeren verdienden hun eigen geld, er ontstond een jeugdcultuur.
In massamedia verschenen reclames. Aan reclames kun je zien wat gedacht werd en wat belangrijk werd gevonden.

Les 1: Wat een puinhoop!
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Les 2: Handen uit de mouwen
Dit heb je gedaan
Je hebt een gesprek gevoerd met andere
kinderen over je eigen belevenissen en die van
anderen tijdens en vlak na de Tweede
Wereldoorlog.

Dit heb je gedaan
Je hebt geluisterd naar het verhaal van de familie
Janssen en de familie De Vries. Je hebt onderzoek
gedaan naar de redenen om in Nederland te
blijven en de redenen om te emigreren.

Dit heb je ontdekt
Oorlogsslachtoffers
Over de ervaringen van oorlogsslachtoffers werd
niet gesproken. Nederlanders wilden vooruit
kijken en waren druk met de wederopbouw.

Dit heb je ontdekt
Marshallhulp
Door de Amerikaanse Marshallhulp ging het
onverwachts snel beter met Duitsland en de rest
van Europa. Er ontstond een Europese
samenwerking.

NSB
Na de bevrijding werden NSB’ers gestraft en hun
kinderen gepest. Veel familieleden schaamden
zich voor hen.

Emigreren
De verwachting was dat het lang zou duren
voordat het weer goed zou gaan in Nederland.
De regering moedigde mensen aan om te
emigreren. De Nederlandse regering gaf veel
opdrachten aan bedrijven. Het ging snel beter en
Nederland werd een verzorgingsstaat.
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Les 3: Brave Nederlanders
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Les 4: Stoere nozems
Dit heb je gedaan
Je hebt het hokjesspel gespeeld.

Dit heb je gedaan
Je hebt de grote nozemquiz gespeeld.

Dit heb je ontdekt
Verzuiling
Voor en na de Tweede Wereldoorlog was de
Nederlandse bevolking verdeeld in groepen. Dat
noemen we verzuiling. De groepen hadden bijna
geen contact met elkaar. Er waren twee gelovige
zuilen: een protestantse en een katholieke.

Dit heb je ontdekt
Jeugdcultuur
In de jaren vijftig ontstond in Nederland de
jeugdcultuur. Voor het eerst hadden groepen
jongeren zelf geld. De eerste jongerengroep
heette de nozems. Zij vonden dat ze niet meer
hoefden te luisteren naar hun ouders. Ze deden
waar ze zin in hadden.

Politieke ideeën
De andere twee zuilen hadden politieke ideeën.
De socialisten kwamen op voor gelijkheid in de
samenleving. De liberalen vonden dat mensen
voor zichzelf moesten zorgen en dat de regering
zo min mogelijk regels moest maken.

Consumptiemaatschappij
Vanaf de jaren vijftig ontstond de
consumptiemaatschappij. Het ging goed in
Nederland. Mensen kochten spullen die ze niet
echt nodig hadden, bijvoorbeeld brommers en
grammofoonplaten.
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Les 5: Ouderwetse reclame
Dit heb je gedaan
Je hebt reclames uit de jaren veertig, vijftig en
zestig bekeken.

Dit heb je ontdekt
Massamedia
Verschillende massamedia werden gebruikt om
reclame te maken. Reclame vertelt ons wat over
de taal, kleding, producten, verlangens en de
sfeer in andere tijden.

Verzuild
De massamedia waren verzuild. Voor elke groep
waren er kranten en omroepen. Vanaf de jaren
zestig verdwenen de zuilen langzaam.
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