
DIT WEET JE NU!DIT

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

De oorlog is voorbij, maar veel steden liggen in puin. 
Gebouwen en huizen zijn kapot. Er is woningnood. Niet 

iedereen kan in een eigen huis wonen. Daarom worden 
er noodwoningen gebouwd. Daarin kun je een tijdje wonen, totdat 
je echte huis klaar is. Het bouwen van huizen en gebouwen en 
het aanleggen van nieuwe wegen noem je de wederopbouw. Veel 
mensen willen niet meer in Nederland wonen en gaan emigreren. 
Bijvoorbeeld naar Canada of Australië. Kort na de oorlog maakt 
Nederland een nieuwe ramp mee: de watersnood. Grote delen van 
Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland overstromen. Om ervoor 
te zorgen dat zo’n ramp niet weer kan gebeuren, maken we sterke 
dammen en dijken: de Deltawerken.

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

Na de oorlog werken de vrouwen in het huishouden. Dat is zwaar 
werk. Gelukkig wordt in Groningen een gasbel gevonden. We 
verkopen het gas aan het buitenland en gebruiken het zelf om 
de huizen en het water te verwarmen. Dat maakt de afwas een 
stuk makkelijker. Er komen nog meer handige apparaten, zoals 
de wasmachine. Ook in de winkels wordt het makkelijker, dankzij 
de zelfbediening. En we krijgen meer vrije tijd. Sommige mensen 
gaan zelfs met de auto op vakantie. ’s Avonds luisteren ze naar 
een hoorspel op de radio. Totdat de televisie komt. Eerst is die nog 
zwart-wit, maar later is er kleurentelevisie.

  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

Het gaat goed in Nederland, er is steeds meer werk. Maar we 
hebben niet genoeg mensen om dat werk te doen. Daarom vragen 
we gastarbeiders uit Italië of Spanje om bij ons te komen werken. 
Later komen ook hun vrouwen en kinderen naar Nederland. Dat 
noem je gezinshereniging. Jongeren gaan steeds meer nadenken 
over hun leven en de wereld. Ze demonstreren tegen geweld of 
voor meer loon. Ze gaan zich anders kleden dan hun ouders. En ze 
luisteren graag naar popmuziek. Ouderen wonen eerst nog bij hun 
kinderen als ze niet meer werken. Maar minister Willem Drees geeft 
hun een pensioen. Nu kunnen ze op zichzelf blijven wonen. Als ze 
toch hulp nodig hebben, gaan ze in een bejaardentehuis wonen.

Een wasmachine.

De watersnoodramp in Zeeland.

Jongeren luisteren naar popmuziek.
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