
92

PREHISTORIE OUDHEID

3000 v. Chr. 2500 v. Chr. 2000 v. Chr. 1500 v. Chr.



MIDDELEEUWEN VROEG MODERNE TIJD

1000 v Chr. 500 1000 1500 2000

MODERNE TIJD

93

Een multiculturele samenleving

Koningin Beatrix

Op haar verjaardag, 30 april 1980, trad koningin 

Juliana af. Haar oudste dochter, prinses Beatrix, 

werd op deze dag ingehuldigd als koningin der 

Nederlanden. In de Nieuwe Kerk van Amsterdam 

legde zij de eed op de grondwet af. Koningin Beatrix 

zette zich in voor de belangen van ons land. Met 

grote kennis van zaken was zij betrokken op het wel 

en wee van Nederlanders en Antillianen.

Haar man, prins Claus, was een vriendelijke man die grote betrokkenheid toonde bij 

hulp aan ontwikkelingslanden. Na een ernstige ziekte overleed de prins in 2002. 

Mirthe leest in een oud boekje: ‘Hij betaalde f 3,20.’ ‘Mam, er waren vroeger 

toch guldens in ons land? Er staat f in dit boek.’ ‘Tegen die f moet je gulden 

zeggen. Drie gulden, twintig.’ Jos doet ook een duit in het zakje: ‘Dat klinkt 

raar. Wat betekent die f dan?’ ‘Hollandse florijn’, roept vader. ‘In opa’s oude 

sok zullen er vast nog een paar zitten. Dan moet je meteen zijn Duitse 

marken en Belgische franken eens bekijken.’

Een gulden

Koningin Beatrix legt de eed op de grondwet af 

De tijd van koningin Beatrix

Koningin Beatrix ging vaak op werkbezoek

Televisie en Computers
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Verdwijnend gezag van de Bijbel

De jeugd uit de jaren zestig was volwassen geworden. 

Zij vonden dat iedereen vrij was om te doen wat hij 

zelf goed vond. Ook over leven en dood moest je zelf 

kunnen beslissen. Steeds meer mensen volgden dit 

onbijbelse standpunt over euthanasie. 

In 1984 kwam de wet die abortus toestond. Het doden 

van ongeboren kinderen was voortaan niet meer 

strafbaar. 

De zondag werd steeds meer een gewone werkdag in 

plaats van de dag van de Heere.

Asielzoekers

Al eeuwenlang worden in Nederland slachtoffers 

van vervolging, oorlogsgeweld of natuurrampen 

opgevangen. Toen in 1956 de Russen Hongarije 

bezetten, was er ook in ons land plaats voor 

Hongaarse vluchtelingen. In de jaren tachtig vroegen 

grote groepen vluchtelingen uit verschillende 

werelddelen asiel aan in ons land. Deze asielzoekers 

werden verspreid over Nederland opgevangen in 

asielzoekerscentra. Wanneer het asielverzoek werd 

afgewezen, moesten de mensen terug naar hun 

eigen land. Vaak bleven ze echter illegaal in de grote 

steden wonen. Door de hier wonende asielzoekers 

en de al eerder in ons land gekomen Surinamers 

en gastarbeiders is ons land een multiculturele 

samenleving geworden.

Liefdevolle zorg voor nieuw leven Surinamers vieren in Amsterdam Bigi Spikri, een feest om de afschaffing 

van de slavernij te herdenken

Aanslag Koninginnedag
Op 30 april 2009 werd er in Apeldoorn een 

aanslag gepleegd op de koninklijke familie. 

De dader reed met zijn auto door een menigte 

toeschouwers. Er vielen daarbij acht doden, 

onder wie de aanslagpleger zelf. Koningin 

Beatrix en haar familie bleven ongedeerd.

Asielzoekerscentrum bij Rijswijk
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Welvaart

Nederlandse kwekers teelden 

vooral sla, tomaten en bloemen 

voor de buitenlandse markt. Vrachtwagenchauffeurs 

vervoerden ook kaas en vis door heel Europa. In 

fabrieken en kantoren gebeurden steeds meer 

handelingen automatisch. Dat bespaarde dure 

arbeidskrachten. Door export van aardgas naar het 

buitenland verdiende de Nederlandse regering veel 

geld. Luxe en welvaart werden voor veel landgenoten 

bereikbaar. De boodschappen werden gedaan in 

de supermarkt en de kruidenierswinkels waren 

verdwenen. Voor de deur van de meeste woningen 

kwamen één of zelfs twee auto’s te staan. Mensen 

gingen steeds verder en langer op vakantie.

De huizen werden groter. Amsterdam raakte 

volgebouwd. Daarom bouwde men nieuwe 

woonwijken in groeistad Almere. Flevoland werd in 

1986 onze twaalfde provincie.

Krakers

In Amsterdam was 

de woningnood 

hoog. Er waren 

weinig goedkope 

huizen, terwijl andere 

woningen soms langdurig leegstonden. Jonge 

mensen braken deze panden open om te bewonen. 

De politie kreeg opdracht deze krakers te verwijderen. 

Bij de ontruiming van kraakpanden braken, vooral in 

Amsterdam, vaak rellen uit.

In 1980 probeerde de kraakbeweging samen met de 

provo’s bij de inhuldiging van koningin Beatrix de 

orde te verstoren. 

Drugsverslaafden

Welvaart bracht niet altijd welzijn. Om bij een groep 

te willen horen, gingen sommige jongeren drugs 

gebruiken. Soms werden zij door dealers overgehaald 

om ermee te beginnen. De drugs brachten de 

gebruikers in een roes. Maar na het geluksgevoel 

voelden ze zich nog ongelukkiger. Drugsgebruikers 

raakten snel verslaafd en kregen daardoor 

geldgebrek. Ze probeerden door stelen en bedelen 

aan geld te komen. 

Kweken van planten voor de export Almere

Welvaart en welzijn

Kraakpand



Het is in Nederland niet verboden 

om drugs te gebruiken, maar wel 

om ze te verkopen. Vanaf 2012 

mogen gemeenten zelf weten of ze 

coffeeshops, waar drugs verhandeld 

worden, gedogen.

Zorgen om het milieu

Vanaf de jaren 

zestig werden in de 

landbouw steeds meer 

bestrijdingsmiddelen 

gebruikt. Dat was 

slecht voor de planten- 

en dierenwereld. 

Door woningbouw en 

industrie breidden steden en dorpen uit en kwam er 

steeds minder natuurgebied. 

De nadelen van de welvaart kwamen ook 

langzamerhand openbaar. Riviervissers vingen steeds 

minder vis. De lucht- en milieuvervuiling nam toe. 

Sommige planten en dieren verdwenen uit ons land 

of stierven uit. Het besef begon door te dringen dat 
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Coffeeshop in Amsterdam

Een spuitvliegtuigje sproeit 

bestrijdingsmiddelen
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hier verandering in moest komen. Natuurbeschermers 

kwamen in actie. Installaties voor de zuivering van 

rioolwater zuiverden voortaan het water. Het vele 

afval van industrie en huishoudens werd in steeds 

meer gemeenten gescheiden opgehaald. 

Partijen gaan samen

Omdat het geloof in God afnam en kerkgang steeds 

minder werd, verloren de drie grootste christelijke 

partijen, ARP, CHU en KVP bij elke verkiezing meer 

stemmen. In 1980 vormden ze daarom samen het 

Christen Democratisch Appel (CDA). Niet het Evangelie 

moest samenbinden, maar het politieke handelen. 

Meer stemmen kregen ze echter niet.

Linkse partijen zoals de CPN kregen ook steeds 

minder stemmen. Zij verenigden zich in 1990 tot 

Groen Links (GL). Evenals veel andere partijen vonden 

Dreigende dijkdoorbraak
In januari 1995 steeg door zware regenval in 

België en Duitsland het water in de grote rivieren 

pijlsnel. De rivierdijken in de Betuwe dreigden 

door te breken. De grootste evacuatie uit de 

Nederlandse geschiedenis vond plaats op 31 

januari 1995. 250.000 mensen moesten hun 

woning verlaten. Na een week begon het water 

te zakken en mochten de bewoners weer terug 

naar hun huizen. 

MKZ
In 2001 brak de veeziekte mond-en-klauwzeer 

(MKZ) uit. Uit voorzorg werden in ons land 

ongeveer 300.00 dieren geruimd. Dit riep 

onder een aantal boeren veel weerstand op. De 

ruiming moest soms onder begeleiding van de 

politie plaatsvinden.

Politieke partijen

Surfen op de A2

Hoog water in de Waal

Hoog water in de IJssel bij Deventer



ze dat de mens zelf mag beslissen over zijn leven. Ze 

verzetten zich ook tegen de vervuiling van het milieu.

Paarse kabinetten

Door het grote zetelverlies van het CDA zat er in 1994 

voor het eerst geen christelijke partij in de regering. 

Er volgden twee ‘paarse’ kabinetten van PvdA, D66 

en VVD onder leiding van minister-president Wim 

Kok. Tijdens zijn regering werden euthanasie en het 

homohuwelijk toegestaan, hoewel de Heere dit in Zijn 

Woord verbiedt.

Onvrede

De oorspronkelijke bewoners van oude stadswijken 

zagen hun buurt veranderen door de komst van 

buitenlanders uit allerlei culturen. De regering deed 

weinig aan de problemen van de multiculturele 

samenleving. Dat veranderde toen Pim Fortuyn in 

2002 een nieuwe politieke partij, de LPF, oprichtte. 

Hij vroeg aandacht voor de onvrede onder de 

bevolking. Fortuyn werd snel populair, maar op 6 mei 

2002, ruim een week voor de verkiezingen, werd hij 

doodgeschoten.

Na Fortuyn kwam de PVV van Geert Wilders, die zich 

eveneens verzette tegen de opmars van de islam in 

ons land.

Kerken in Utrecht

De Haagse Markt
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Verdrag van Maastricht

In december 1992 kwamen de Europese leiders 

bijeen in Maastricht. Met de ondertekening van het 

Verdrag van Maastricht besloten zij tot verdergaande 

samenwerking. Een deel van de zelfstandigheid 

van de samenwerkende landen werd overgedragen 

aan de Europese Unie. Ze stelden ook een 

gemeenschappelijke munteenheid vast: de euro.

De euro

Sinds 1 januari 2002 is de euro het wettige 

betaalmiddel in de meeste landen die aangesloten 

zijn bij de Europese Unie. De muntzijde van de euro 

is in alle landen gelijk. Op de kopzijde van de munt 

mag elk land zelf bepalen welke symbolen en tekst 

er gebruikt worden. De munten worden wel steeds 

minder gebruikt, omdat er meer met de pinpas 

betaald wordt.

Politieke partijen
ARP = Antirevolutionaire Partij.

CHU = Christelijk Historische Unie.

KVP = Katholieke Volkspartij.

CPN = Communistische Partij Nederland.

PvdA = Partij van de Arbeid.

D66 = Democraten 66.

VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

LPF = Lijst Pim Fortuyn.

PVV = Partij voor de Vrijheid.

De Europese Unie
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God zij met ons
Sinds 1816 was op de rand van 

de Nederlandse geldstukken 

‘God zij met ons’ gegraveerd. 

In de Nederlandse munt van 

twee euro is deze traditie, 

dankzij de inzet van de SGP, gehandhaafd.

De vlag van Europa voor het gebouw van het Europees Parlement in Brussel

Euro’s
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Vredesmarsen

In de tijd van de Koude Oorlog 

beschikten de supermachten, de 

Sovjet-Unie en de Verenigde Staten van Amerika, 

over genoeg atoombommen en kernraketten om de 

gehele wereld te verwoesten. 

In ons land hielden duizenden mensen vredesmarsen 

om te protesteren tegen deze bewapeningswedloop. 

In 1979 viel de Sovjet-Unie het buurland Afghanistan 

binnen. De Russische inval verhoogde de spanning 

tussen de twee grootmachten. Rusland stationeerde 

raketten gericht op het Westen. In vijf Europese 

landen werden daarna Amerikaanse kruisraketten 

opgesteld. Ook in ons land zouden kruisvluchtwapens 

met kernkoppen geplaatst worden. Uit protest hield 

een half miljoen mensen in Den Haag een vredesmars. 

Toch kregen de Amerikanen toestemming om de 

kernwapens te plaatsen.

Veranderingen in Rusland

In 1985 kwam in Rusland Gorbatsjov aan de macht, 

die veranderingen probeerde door te voeren. Hij sloot 

verdragen met de Amerikaanse president Reagan om 

een einde aan de bewapeningswedloop te maken. 

Onrust in de wereld

Meisje in Afghanistan, 2004Kinderen in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, 2004

Kernraketten

Het IJzeren Gordijn 

Het IJzeren Gordijn op de grens Tsjechië-Duitsland
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Gevangen christenen werden 

vrijgelaten en de Russen kregen 

meer vrijheid.

Ook in de andere landen achter 

het IJzeren Gordijn durfden 

mensen nu meer voor hun 

mening uit te komen. In juli 1989 

konden Polen voor het eerst 

hun stem uitbrengen in een 

vrije verkiezing. De heersende 

communistische partij verloor. In 

augustus 1989 opende Hongarije 

de grens met Oostenrijk. Het 

IJzeren Gordijn vertoonde steeds 

meer scheuren.

De Val van de Muur

Ook in Oost-Duitsland groeide 

het verlangen naar vrijheid. In oktober 1989 

demonstreerden de Oost-Duitsers bijna dagelijks. Op 9 

november 1989 hield een van de hoogste Oost-Duitse 

partijleiders een toespraak. Er ontstond verwarring en 

een van de Berlijnse grensovergangen ging open. De 

dag daarna viel de Berlijnse Muur. Veel mensen hakten 

er als aandenken een stuk beton uit. Een jaar later 

werden Oost- en West-Duitsland weer één land.

Einde van de Sovjet-Unie

Ook in de communistische landen 

Tsjecho-Slowakije en Roemenië 

volgden omwentelingen. Aan het bestaan van de 

Sovjet-Unie kwam een einde. De verschillende volken 

probeerden nu eigen staten te stichten. Er ontstonden 

vijftien onafhankelijke republieken, waarvan Rusland 

het grootste land vormde. 

De dreiging van een Russische inval in West-Europa was 

door de ineenstorting van de Sovjet-Unie verdwenen. 

Daarom vertrok in 1994 de Amerikaanse luchtmacht 

Gedenkteken van de Berlijnse Muur op straatVal van de Berlijnse Muur

Politiewagen uit Oost-Duits-

land van het merk Trabant

Het standbeeld van Lenin is omgeworpen en in 

een museum in Georgië gelegd.

Verweerde hamer en sikkel, de symbolen van het 

communisme 



van vliegbasis Soesterberg. De Nederlandse regering 

bezuinigde daarna sterk op het leger. De militaire 

dienstplicht werd afgeschaft. Sindsdien bestaat onze 

krijgsmacht uit alleen beroepsmilitairen.

Oorlog in Bosnië

Na de val van het communisme viel Joegoslavië 

uiteen. De Serviërs accepteerden niet dat Bosnië 

onafhankelijk werd en er brak een burgeroorlog uit. 

De Nederlandse regering stelde een bataljon soldaten 

ter beschikking van de Verenigde Naties. Deze 

‘blauwhelmen’ moesten de vrede handhaven. In 1995 

zagen ze door gebrek aan steun machteloos toe dat 

de Serviërs achtduizend moslims vermoordden.

De aanslag op de Twin Towers

Op dinsdag 11 september 2001 boorden twee 

gekaapte passagiersvliegtuigen zich in de twee 

torens, de Twin Towers, van het World Trade Center 

in New York. Drieduizend mensen verloren het leven. 

Amerikaans militair vliegtuig op Soesterberg

De aanslag op de Twin Towers

Lichtstralen op de jaarlijkse 

herdenking in New York van 

nine eleven

Blauwhelmen in Bosnië

102

H
O

O
F
D

S
T

U
K

 1
1



103

De kapers waren lid van de islamitische terroristische 

organisatie Al Qaida, die opereerde vanuit 

Afghanistan. Osama bin Laden, een van de leiders 

van Al Qaida, werd verantwoordelijk gehouden voor 

de aanslagen. Na de aanslag verklaarde Amerika de 

oorlog aan het internationaal terrorisme.

Hulporganisaties

Christenen worden geroepen hun naaste te helpen bij 

nood, ellende en vervolging. ‘Kom Over en Help’ en 

‘Woord en Daad’ zijn voorbeelden van Nederlandse 

hulporganisaties die in het buitenland hulp 

verleenden en nog steeds verlenen.

Kom Over en Help

In de tijd van het IJzeren Gordijn was het in de 

communistische landen heel moeilijk om openlijk 

christen te zijn. Het verspreiden van de Bijbel en 

christelijke lectuur was verboden. Vanuit Nederland 

probeerden onder andere medewerkers van de 

stichting ‘Kom Over en Help’ (KOEH) Bijbels over 

de communistische grenzen te smokkelen. Ook na 

de val van het communisme bleef KOEH Bijbels en 

christelijke lectuur verspreiden. Daarnaast verleenden 

ze ook hulp aan arme mensen.

Woord en Daad

Ook de Stichting ‘Woord en Daad’ verleende vanaf 

1973 wereldwijd hulp in nood. Ze deden dit op 

verschillende manieren. Zo zorgden ze in arme landen 

voor onderwijs aan kinderen, ze hielpen boeren en 

verleenden hulp bij rampen en hongersnoden. Ze 

werken samen met plaatselijke, meest christelijke, 

organisaties.

Richard Wurmbrand
Ds. Richard Wurmbrand 

werd jarenlang in de 

Roemeense gevangenis 

gemarteld. In 1956 

kwam hij vrij en ging hij 

opnieuw in het geheim 

preken. Weer werd hij 

gevangen genomen. Vijf 

jaar later kochten westerse 

christenen hem vrij. Hij vertrok met zijn gezin 

naar Amerika, waar hij vertelde van zijn lijden 

en getuigde van Gods werk in zijn vaderland. 

Wurmbrand was de grondlegger van de 

‘Stichting de Ondergrondse Kerk’ (SDOK).

Hulp in nood

Water halen in Sudan Bedelende kinderen in Albanië Schoolklas in India


