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5 Een verdeelde wereld
Les 1

Europa verdeeld

Na de Tweede Wereldoorlog vertrouwen
Rusland en Amerika elkaar niet meer. Ze
denken heel verschillend over het leven van
hun burgers. Rusland is bang dat de Amerikaanse manier van leven, het kapitalisme, in
Rusland komt. En Amerika is bang dat Rusland
het communisme wil verspreiden. De spanning

tussen de twee landen heet de Koude Oorlog.
De Russen bouwen een hek tussen Oost- en
West-Europa: het IJzeren Gordijn. En in Berlijn
bouwen ze een muur.
Er ontstaat een wapenwedloop tussen beide
landen. Dat is een soort wedstrijd in wie de
meeste en sterkste wapens heeft.

Rusland (communisme)

Amerika (kapitalisme)

Alle bedrijven zijn van de staat.

Iedereen kan een eigen bedrijf beginnen.

De staat zorgt voor iedereen.

Iedereen moet voor zichzelf zorgen.

Iedereen heeft werk.

Niet iedereen heeft werk.

Iedereen verdient evenveel.

Grote verschillen in salaris.

Geen groot verschil tussen arm en rijk.

Groot verschil tussen arm en rijk

Les 2

Nederland overzee

In de negentiende eeuw wordt Indië een
kolonie van Nederland. De Nederlandse
regering bestuurt het land. Boeren moeten
producten verbouwen voor de Nederlandse
handelaren. Met de verkoop van die producten
wordt veel geld verdiend. De boeren zelf krijgen
maar weinig geld voor hun producten. Geleidelijk gaan de Nederlanders meer rekening
houden met de bevolking in de kolonie. Er
komen scholen en ziekenhuizen.

In de Tweede Wereldoorlog bezetten de
Japanners Nederlands-Indië. Na de oorlog gaan
de Indonesiërs zich tegen de Nederlanders
verzetten. In 1945 roept Soekarno de onaf
hankelijkheid uit. Het land wordt Indonesië
genoemd. Nederland stuurt soldaten om tegen
de vrijheidsstrijders te vechten. Maar in 1949
geeft Nederland de strijd op.
In 1975 wordt een andere kolonie van Nederland, Suriname, onafhankelijk.
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De dijken breken

In 1953 wordt Zuid-West Nederland getroffen
door een watersnoodramp. Delen van Zeeland,
Noord-Brabant en Noord-Holland komen onder
water te staan. De ramp ontstaat door een
zware storm in combinatie met springvloed.
Daardoor breken zwakke dijken. Veel mensen
verdrinken of sterven van de kou. Er verdrinkt
ook veel vee. En duizenden huizen storten in.
De regering voert het Deltaplan uit.

Dijken worden versterkt en zeegaten worden met
dammen afgesloten. Stormvloedkeringen hoeven
alleen bij zware storm te worden afgesloten.
Doordat het klimaat steeds warmer wordt,
smelt er meer poolijs en ijs van gletsjers. Daardoor stijgt het zeewater. Ook rivieren stromen
soms over. Nederland is nog niet klaar met het
water.

Het Deltaplan.

Les 4

Nederland in jaren zestig

Na de oorlog moet Nederland opgebouwd
worden. De mensen werken hard en leven
zuinig. De man verdient het geld. De vrouw
zorgt voor de kinderen en het huishouden.
In de jaren zestig gaan mensen meer ver
dienen. Ze kopen huishoudelijke apparaten.
Maar ook luxe producten die ze niet echt nodig
hebben. Nederland wordt een consumptiemaatschappij.
Veel jongeren vinden hun ouders maar saai.
Zij verzetten zich tegen de consumptie

maatschappij. Die is slecht voor het milieu,
vinden ze. Ze vinden vrede en liefde veel
belangrijker. Ze luisteren naar hun eigen
muziek. De Beatles en de Rolling Stones zijn
populair.
Veel jongeren vinden dat er slecht naar hen
geluisterd wordt. Ze hebben kritiek op hun
ouders, de school, de regering en de kerk.
Vrouwen van de actiegroep Dolle Mina willen
gelijke rechten voor mannen en vrouwen.
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