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Een kolonie wordt zelfstandig

Feest bij de zelfstandigheid van de
Antillen op 10-10-2010.

Nederland was vanaf de tijd van
regenten en vorsten de baas in
Indonesië (Nederlands-Indië),
Suriname en de Antillen. In de
Tweede Wereldoorlog veroverde
Japan Indonesië. Nadat Japan
verslagen was, wilde Nederland de
macht in Indonesië weer
overnemen. De Indonesiërs dachten
daar anders over, zij wilden zelf de
baas zijn. De Nederlandse regering
was het daar niet mee eens en
stuurde soldaten naar Indonesië. Er

kwam veel protest vanuit andere
landen zoals Amerika. Nederland
legde zich erbij neer en in 1949
werd Indonesië een onafhankelijk
land. In 1975 werd één van de
andere kolonies onafhankelijk:
Suriname. Tienduizenden mensen
kwamen naar Nederland in de hoop
op een betere toekomst. Ook van
de Antillen kwamen veel mensen. In
2010 werden die eilanden
gedeeltelijk zelfstandig, ze bleven bij
het Nederlandse Koninkrijk horen.

onafhankelijk
Zelfstandig, vrij, niet afhankelijk.

Na de oorlog werkten de
Nederlanders hard om het land
weer op te bouwen, de
wederopbouw. Dat had resultaat:
in de jaren 1960 ging het heel goed
met de economie. Er was veel werk
en mensen verdienden goed. De
welvaart nam toe en iedereen kon
dure spullen kopen. Er werd zelfs
zoveel gekocht, dat fabrieken niet
genoeg arbeiders hadden om alles
te maken. Nederland vroeg
mannen uit Italië, Griekenland,

Marokko en Turkije om hier een
paar jaar te werken en dan weer
terug te gaan. Ze waren dus te gast
en werden daarom ook
gastarbeiders genoemd. Veel van
die mensen raakten aan Nederland
gewend en bleven hier wonen. De
welvaart had ook een negatieve
kant. Al die fabrieken die de spullen
maakten, gebruikten grondstoffen
en vervuilden het milieu. Bovendien
werd er meer weggegooid en al dat
afval zorgde voor extra vervuiling.

Aan het werk.

de wederopbouw
Periode na de Tweede Wereldoorlog waarin
Nederland weer werd opgebouwd.

de welvaart
Als mensen genoeg geld hebben om leuke dingen te
doen.

de economie
De manier waarop de inkomsten en de uitgaven van
een land met elkaar in verband staan.

negatief
Niet positief.
het milieu
De natuurlijke omgeving waarin wij leven.
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Meer welvaart
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Gasten of blijvers
Ook tegenwoordig komen mensen
uit andere landen in Nederland
wonen. Deze immigranten komen
om verschillende redenen. Mensen
uit het oude Oostblok zoeken hier
werk. Anderen vluchten uit
gebieden waar gevochten wordt,
zoals Syrië of Afghanistan en
zoeken hier een veilig onderdak.
We noemen hen asielzoekers. Niet
iedereen kan zomaar in Nederland
komen wonen en werken. Mensen
die van buiten Europa komen,

moeten eerst een
verblijfsvergunning aanvragen.
Zij moeten daarvoor kunnen
aantonen dat ze een geldige reden
hebben om naar Nederland te
komen en vaak een
inburgeringscursus doen. Er komen
niet alleen mensen náár Nederland.
Elk jaar verhuizen Nederlanders
naar het buitenland, bijvoorbeeld
naar Canada of Australië, maar ook
dichterbij in Europa wonen veel
Nederlandse emigranten.

Legaal in Nederland.

de immigrant
Iemand die uit een ander land komt en in jouw land
wil wonen.

de verblijfsvergunning
Document dat je nodig hebt om in Nederland te
mogen wonen.

het onderdak
Het huis waar je woont.

de inburgeringscursus
Een cursus die een buitenlander moet doen als hij in
Nederland wil wonen. Hier leer je de Nederlandse
taal en cultuur.

de asielzoeker
Iemand die zijn of haar land is ontvlucht en in een
ander land wil blijven.

de emigrant
Iemand die naar een ander land verhuist.
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Veelkleurig
Van veel Nederlanders zijn de
voorouders ooit vanuit een ander
land naar Nederland gekomen.
Andere mensen wonen nog maar
kort in Nederland. Mensen die net
uit een ander land komen, spreken
vaak een andere taal en hebben
soms andere gewoonten of
kunnen een andere godsdienst
hebben. Ze hebben dan een
andere cultuur. Omdat in
Nederland veel mensen met
verschillende culturen wonen,

noemen we Nederland wel een
multiculturele samenleving.
Sommige mensen hebben moeite
om aan al die verschillende
culturen te wennen. Ze vinden
bijvoorbeeld hoofddoekjes maar
‘raar’. Maar anderen vinden al die
verschillen juist leuk. De
samenleving is er kleurrijker door
geworden, zeggen ze. Zo vieren ze
nu Sinterklaas en Suikerfeest en
eten ze niet alleen aardappels,
maar ook pizza of shoarma.

de voorouder
Iemand die vroeger heeft geleefd en waar je van
afstamt.

Overgenomen uit andere culturen.

de multiculturele samenleving
Samenleving waarin mensen uit verschillende
culturen samenleven.

