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  LES 1    D E  O O R L O G  I S  V O O R B I J

Wanneer de oorlog voorbij is, begint de wederopbouw van Nederland. Veel steden zijn verwoest 
en er is een tekort aan woningen. In de eerste vijf jaar na de Tweede Wereldoorlog worden 
talloze woningen gebouwd, maar niet voldoende om te voldoen aan de grote vraag. In de grote 
steden leven 200.000 mensen samen in 45.000 krappe eenkamerwoningen. Buiten de steden 
is de situatie niet veel beter. Verschillende generaties wonen noodgedwongen in hetzelfde huis. 
Eigenlijk wordt alles waar een dak op zit goed genoeg bevonden om in te wonen, zelfs de bunkers 
die de Duitsers in de oorlog gebouwd hebben. De overheid probeert met de bouw van talloze 
‘portiekwoningen’ het leed te verzachten.
Ondanks de relatieve armoede en woningnood, geloven de mensen dat het leven vanaf nu alleen 
maar beter kan worden. Maar daar moet wel hard voor gewerkt worden. Een werkweek van 
48 uur is heel normaal. Het vertrouwen in de toekomst is ook af te lezen aan het grote aantal 
huwelijken dat gesloten wordt en de vele kinderen die in deze periode geboren worden. Eind 1954 
zijn dat er al 2 miljoen.
De snelle groei van de bevolking zorgt er niet alleen voor dat er in hoog tempo nieuwe huizen 
gebouwd moeten worden. Ook de arbeidsmarkt kan de grote hoeveelheid mensen die werk 
zoeken niet aan. De regering is bang voor een herhaling van de jaren 30, toen grote groepen 
mensen zonder werk zaten, en zet zich daarom in om de industrialisatie te stimuleren en zo meer 
banen te creëren. Dankzij de industrialisatie vinden steeds meer mensen een baan in de fabrieken.
Een maatregel die ook helpt om de druk op de arbeidsmarkt te verkleinen en jonge boeren de 
gelegenheid te geven een bedrijf op te bouwen, is het stimuleren van emigratie. Bijna een half 
miljoen Nederlanders pakt zijn koffers en vertrekt naar Canada, de Verenigde Staten, Nieuw-
Zeeland of Australië om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Het regeringsbeleid is succesvol. 
In tien jaar tijd daalt de werkloosheid met bijna een kwart (tot 44.000 in 1960).

Het vertrouwen in de toekomst loopt een fl inke deuk op in de nacht van zaterdag 31 januari op 
zondag 1 februari 1953, als tijdens een noordwesterstorm in combinatie met springtij de dijken in 
Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant doorbreken. In korte tijd overstroomt meer dan 200.000 
hectare grond. Er vallen 1836 doden. Ruim 200.000 stuks vee sterft, duizenden woningen en 
boerderijen zijn vernield. De storm richt ook in andere landen grote schade aan. Vooral Engeland 
wordt zwaar getroffen. Meer over de ramp: http://www.deltawerken.com/De-watersnoodramp-
van-1953/25.html.
Door slechte verbindingen en de zondagsrust (waardoor veel wachtposten onbemand zijn en de 
radio uit staat) komt de hulpverlening laat op gang. Maar op 3 februari nemen al ruim 12.000 
manschappen aan de hulpverlening deel. Die hulp komt ook uit landen als Engeland, België en de 
Verenigde Staten. Na de ramp blijven giften en hulpgoederen binnenstromen. Zelfs zoveel dat een 
deel ervan naar West-Berlijn en Korea wordt gezonden.
Om te voorkomen dat er ooit weer zo’n watersnoodramp in Nederland kan plaatsvinden, besluit 
men om de zeegaten (gedeeltelijk) af te sluiten. Dit krijgt vorm met de zogenoemde Deltawerken. 
Naast veiligheid zorgen de Deltawerken ook voor een betere zoetwatervoorziening, het 
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openleggen van het vrij geïsoleerde Zeeland en het bevorderen van de binnenscheepvaart.
Het meest spectaculaire deel van dit plan is de Oosterscheldekering. Deze brug over de 
Oosterschelde heeft sluisdeuren. Die gaan omlaag in geval van extreme storm. In eerste instantie 
zou ook dit een dichte dam worden. Gaandeweg realiseert men zich welke gevolgen dit voor 
de fl ora en fauna in en rond de Oosterschelde zal hebben. Daarom besluit men sluisdeuren te 
plaatsen die meestal openstaan om de Oosterschelde te voorzien van zout zeewater.
In 1997 wordt het project offi cieel als voltooid beschouwd.

  LES 2    H E T  L E V E N  V E R A N D E R T

Wanneer Nederland in de tweede helft van de jaren 50 is hersteld van de oorlog en de welvaart 
toeneemt, komt op het gebied van gebruiksvoorwerpen een kentering. Mensen gaan meer 
verdienen (in 1955 krijgt iedereen een loonsverhoging van 6%) en hoeven niet langer zo zuinig te 
leven als in het eerste decennium na de oorlog. In deze periode worden de elektrische apparaten 
populair. Mixers, snelkookpannen, koffi ezetapparaten, broodroosters, koelkasten, wasmachines, 
centrifuges, strijkijzers en stofzuigers doen hun intrede in de Nederlandse huishoudens en 
vergemakkelijken het huishoudelijk werk.
Albert Heijn, een van de eerste zelfbedieningswinkels, ziet de voordelen van de koelkast en 
stimuleert de aanschaf daarvan met een spaaractie. Dankzij de koelkast blijft eten langer vers en 
dus kunnen vrouwen meer eten tegelijk in huis halen. De spaaractie is een groot succes, er worden 
bijna 150.000 koelkasten bij elkaar gespaard. Niet alleen met spaaracties, maar ook door een 
ruime sortering aan producten en de daaraan verbonden lagere prijzen verstevigen de nieuwe 
zelfbedieningszaken hun concurrentiepositie ten koste van de buurtwinkels.
Behalve elektrische apparaten, zorgt ook de gasbel die in 1959 in Groningen gevonden wordt voor 
grote veranderingen in het huishouden. Ruim tien jaar later heeft driekwart van de Nederlandse 
huishoudens de kolenstoof en gaskachel (met fl es) vervangen door moderne gaskachels, geisers 
en gasfornuizen. Aardgas wordt een belangrijk exportproduct en de miljarden stromen binnen.

Het medium radio wint na de Tweede Wereldoorlog fl ink terrein. Steeds meer mensen verruilen 
de distributieradio (een aan de wand bevestigd huurtoestel) voor een eigen toestel. Radio is het 
medium waar de mensen in de jaren 50 aan gekluisterd zitten bij populaire programma’s en 
hoorspelen. De radio neemt geleidelijk ook een steeds groter deel van de nieuwsverspreiding voor 
zijn rekening, ten koste van de kranten.
In Amerika heeft dan al de televisie een plaats verworven in de woonkamers. En Europa volgt. 
Vanaf de jaren 50 vindt de televisie zijn weg naar de grote markt. Aan het begin nog moeizaam 
door de armoede en zuinigheid van de naoorlogse jaren, maar aan het eind van het decennium 
in een vlot tempo. Nederland begint in 1951 met geregelde uitzendingen, hoewel er in 1930 
al een experimentele uitzending had plaatsgevonden. In 1957 bezitten 100.000 Nederlanders 
een televisie. Pas in 1967 wordt hier de kleurentelevisie geïntroduceerd. Twee jaar later kijken 
wereldwijd 500 miljoen mensen naar de landing van de Apollo 11 op de maan.

In de jaren 60 krijgen de mensen steeds meer te besteden, steeds minder kinderen en vanaf 
1962 ook steeds meer vrije tijd. In dat jaar wordt de 48-urige werkweek teruggebracht naar een 
44-urige en hebben mensen voortaan op zaterdag vrij. Tegelijkertijd wint de auto aan populariteit. 
Er worden massaal leningen voor afgesloten. Rond 1960 telt Nederland zo’n 520.000 auto’s, tien 
jaar later al 2,5 miljoen. Een dagje toeren wordt een geliefd tijdverdrijf. Ook gaan steeds meer 
mensen met vakantie. In 1970 gaat minstens de helft van de Nederlanders eens per jaar met 
vakantie. Ging men tot dan toe hooguit kamperen in eigen land, vanaf de jaren 70 vertrekken 
steeds meer mensen voor een vakantie naar het buitenland.
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Maar ook uitstapjes in eigen land zijn populair. Inspelend daarop is in 1952 bij Kaatsheuvel het 
recreatiepark De Efteling geopend. Het park, dat inmiddels is uitgegroeid tot een ultramodern 
pretpark, begint naar een idee van tekenaar Anton Pieck als een sprookjespark voor kinderen. 
Door de jaren heen zijn er talloze attracties aan toegevoegd. In hetzelfde jaar opent miniatuurpark 
Madurodam zijn deuren. Prinses Beatrix wordt de eerste burgemeester van dit ministadje.

  LES 3    J O N G E ,  O U D E  E N  N I E U W E  N E D E R L A N D E R S

Na de Tweede Wereldoorlog zit de Nederlandse economie in de lift. Vanaf de jaren 60 zijn er 
in bepaalde sectoren zelfs te weinig werkkrachten. Dat komt mede door de emigratiegolf in de 
jaren 50 en doordat jongeren langer naar school gaan dan voorheen. Om de tekorten aan te 
vullen, contracteert het Nederlandse bedrijfsleven buitenlandse arbeidskrachten voor ongeschoold 
(zwaar) werk. Vanuit Griekenland, Spanje en Italië komt er een stroom (mannelijke) gastarbeiders 
met een baangarantie op gang. Mannen uit Marokko en Turkije volgen al snel hun voorbeeld.
Deze gastarbeiders komen hier op tijdelijke basis werken. Ze worden gehuisvest in pensions, 
caravans en barakken. Na een verblijf van twee jaar hebben zij recht op gezinshereniging. Dat 
betekent dat hun vrouw en kinderen mogen overkomen vanuit het geboorteland. Al snel blijkt 
dat de meeste gastarbeiders permanent in Nederland willen blijven wonen en werken, hoewel de 
Nederlandse regering de gastarbeiders nog lange tijd als tijdelijke arbeidskrachten blijft zien.

Terwijl men de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog jarenlang braaf en hard werkt om het 
land op te bouwen, keren in de jaren 60 steeds meer jongeren zich tegen de gevestigde orde. Ze 
demonstreren tegen de conservatieve regering, tegen de oorlog in Vietnam, tegen kernwapens en 
voor homorechten en de pil. Tegenover de demonstraties en protesten staan de hippies, met hun 
fl owerpower, vrede en liefde.
Popmuziek wordt, mede dankzij de televisie, een internationaal verschijnsel dat de mode 
rechtstreeks beïnvloedt. In de jaren 60 zorgt de popmuziek voor hevige emoties en grote 
verbondenheid. Wie voor The Beatles is, kan niet ook fan van The Rolling Stones zijn, en vice 
versa. Vanaf ongeveer 1967 ontstaat er een nieuwe muziekvorm uit pop en rock-‘n-roll: de rock. 
En de muziek blijft zich vernieuwen tot genres als punk, grunge en rap.
Een belangrijk moment in de popcultuur is augustus 1969, wanneer op een weiland in de staat 
New York een grootschalig openluchtconcert wordt georganiseerd. Er komen zo’n 400.000 
popfans uit heel Noord-Amerika op af, gestoken in hippie- en fl owerpowerkleding. Drie dagen 
lang genieten ze van de muziek. In 1970 vindt in Nederland een vergelijkbaar, driedaags concert 
plaats in het Kralingse bos bij Rotterdam. Ondanks de regen trekt het circa 150.000 bezoekers. Er 
komen bekende bands als Santana en Pink Floyd.

Ook in de gezondheids- en sociale voorzieningen vinden grote veranderingen plaats. Nederland 
wordt een verzorgingsstaat. Daarbij speelt Willem Drees, die eerst minister van Sociale Zaken 
is en later premier (1948-1958), een belangrijke rol. In 1947 zorgt hij voor de Noodwet 
Ouderdomsvoorziening, de voorloper van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Volgens die 
wet hebben alle Nederlanders van 65 jaar en ouder recht op een ouderdomspensioen. Het 
pensioen wordt betaald van de premies die de werkenden afdragen. In het begin zijn er genoeg 
werkenden om alle pensioenen te kunnen betalen. Maar nu de mensen die geboren zijn tijdens de 
geboortegolf van vlak na de Tweede Wereldoorlog massaal 65 worden, zijn er te weinig mensen 
om al die pensioenen te kunnen betalen. Ook worden mensen tegenwoordig ouder dan in de 
tijd van Drees. De pensioengerechtigde leeftijd wordt daarom sinds 2013 langzaam opgetrokken 
naar (voorlopig) 67 jaar. Na de periode-Drees komen er ook nog een bijstandswet (1965) en een 
arbeidsongeschiktheidswet (1967).
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