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Thema 7.3 Les 1
Wat een puinhoop!

37

PuiNruimeN
Na de bevrijding was er veel 
schade aan huizen, wegen, havens, 
fabrieken en spoorlijnen. In de 
periode van wederopbouw was 
er weinig geld. Mensen werkten 
hard en leefden zuinig. Ze hadden 
weinig aandacht voor de ellendige 
gebeurtenissen van de oorlog. 
Nederlanders wilden het land er weer 
bovenop helpen. Over de ervaringen 
van Joodse oorlogsslachtoffers en 
de mensen die de Jappenkampen 
hadden meegemaakt, werd weinig 
gepraat. Een beperkt aantal 
NSB’ers werd gestraft, veel van hun 
kinderen werden gepest. NSB’ers 
hadden in de oorlog met de Duitsers 
samengewerkt. Veel familieleden 
van NSB’ers schaamden zich en 
spraken niet meer over de oorlog. 
De puinhopen werden aangepakt, 
maar over verdriet werd nauwelijks 
gepraat. 
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In 1945 lagen in ons land puinhopen van gebombardeerde huizen en fabrieken. 
De bevolking wilde graag starten met de wederopbouw. Wederopbouw is: alles opnieuw 
opbouwen nadat het verwoest is. De mensen staken de handen flink uit de mouwen.  
Kinderen gingen weer naar school, daar kregen ze nieuwe schoolspullen!

EEn niEuw sponzEndoosjE
Kinderen schreven vaak met een griffel 
op een lei, dus met een stenen pen op 
een klein schoolbordje. Na het schrijven, 
veegde je de lei weer schoon met een 
nat sponsje. Je wreef hem droog met 
een doekje. Dan kon je er weer iets 
opschrijven. Het sponsje en doekje 
werden bewaard in een sponzendoosje. 
Na de Tweede Wereldoorlog gebruikten 
Nederlandse schoolkinderen trots hun 
kleurige bevrijdings-sponzendoosje. 

puinhoop in nEdErlands-indië
Grote groepen mensen in Nederlands-
Indië wilden na 1945 dat hun land 
zelfstandig werd. Maar Nederland 
wilde zijn kolonie niet kwijt en  
stuurde uiteindelijk toch een leger. Bij 
hevige gevechten vielen er zo’n 6.000 
Nederlandse en 150.000 Indonesische 
doden. Op 27 december 1949 werd 
Indonesië toch onafhankelijk. 

puinhoop in nEdErland
  In Nederland waren tijdens de Tweede Wereldoorlog 250.000  

 mensen gedood, van wie 102.000 Joodse Nederlanders.
  90.000 huizen waren verwoest, 50.000 huizen zwaar beschadigd. 
  Bijna 800.000 mensen waren het land uitgevlucht voor het  

 oorlogsgeweld.
  Zestig procent van de rails van trein en tram was opgeblazen 

 om vervoeren van mensen en goederen moeilijk te maken.
  Amsterdamse, Haagse en Rotterdamse trams waren weggehaald.  

 Ze reden nu in Duitse steden.

EEn Echt schrift
Van de regering kregen veel schoolkinderen 
dit schoolschrift na de bevrijding. Dat was heel 
bijzonder want er was toen weinig papier. 

ik wil snoEp!
Wat doe je als de volwassenen extra  
etensbonnen krijgen om de bevrijding te 
vieren, maar de kinderen niet? Edi, een 
jongetje dat graag een bon voor snoep 
wilde, wist het wel. Hij schreef een brief 
naar de minister-president. Of hij ook 
echt een snoepbon kreeg, weten we niet.

Na vijf jaar oorlog, weer in vrede naar school! Dat 
was een bijzondere gebeurtenis. Als herinnering 
werd er op de eerste schooldag een foto gemaakt. 


