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  LES 1    E U R O P A  R O N D  19 0 0

Tegen het einde van de 19e eeuw veranderen de machtsverhoudingen binnen Europa. De 
koloniale ambities van de West-Europese landen leiden tot confrontaties, maar het Duitse Rijk van 
keizer Wilhelm II is een grotere bron van zorg. Naast de grootmachten Rusland, Groot-Brittannië 
en Frankrijk treedt Duitsland steeds meer op de voorgrond als economische en militaire macht. Dit 
geeft onderlinge spanningen die regelmatig uitlopen op een internationale crisis.
In 1900 komt de Duitse admiraal Alfred von Tirpitz met een ambitieus plan voor een marine die 
een wereldmacht waardig is. Dat verontrust Groot-Brittannië, dat van zijn dominantie op zee 
afhankelijk is. In 1917 wil Von Tirpitz 2 vlaggenschepen, 36 slagschepen en 45 kruisers hebben. 
Beide partijen beginnen een race in het bouwen van nieuwe oorlogsschepen; de kiem voor een 
confrontatie is gezaaid. In 1914 ligt Groot-Brittannië op kop: het heeft 49 slagschepen in de vaart 
of in aanbouw, tegen 29 in Duitsland.

Ook de beide grootmachten Frankrijk en Duitsland liggen elkaar niet. Dat wordt versterkt 
door het sterk opkomende nationalisme. In Frankrijk wordt dat nationalisme gevoed door 
revanchegevoelens. Die zijn terug te leiden naar de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871. Duitsland 
komt daar als overwinnaar uit. Het annexeert Elzas-Lotharingen met zijn zware industrie en 
mijnbouw. De vrede tussen deze twee landen blijft alleen gehandhaafd doordat er twee grote 
bondgenootschappen gesloten zijn: het ene tussen Duitsland en Oostenrijk-Hongarije (en later het 
Ottomaanse Rijk en Bulgarije), het andere tussen Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Op 28 juni 1914 pleegt de 19-jarige Bosnisch-Servische nationalist Gavrilo Princip een aanslag in 
Sarajevo. De dodelijke slachtoffers zijn de Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand en zijn vrouw 
Sophie. De Oostenrijkse regering stuurt Servië daarop een ultimatum. Zij wenst opheldering te 
krijgen over de moord op de kroonprins. Servië willigt alle eisen in die in het ultimatum gesteld 
worden. Met uitzondering van de eis dat Oostenrijkse offi cieren de moord mogen onderzoeken 
op Servisch grondgebied. De weigering van dit onderdeel van het ultimatum is voor Oostenrijk 
reden om op 31 juli 1914 de oorlog te verklaren aan Servië. Oostenrijk bombardeert de hoofdstad 
Belgrado.

Het begin van de vijandelijkheden tussen Oostenrijk en Servië leidt tot een ingewikkelde reeks 
verdragsverplichtingen. Eén voor één raken de Europese landen bij het confl ict betrokken. Rusland 
mobiliseert om Servië te hulp te komen. Uit steun aan Oostenrijk verklaart Duitsland daarop 
Rusland de oorlog.
Frankrijk, een bondgenoot van Rusland, verklaart Duitsland de oorlog wanneer dat land België 
binnenvalt. Daarop verklaart ook Groot-Brittannië, dat gezworen had de neutraliteit van België te 
waarborgen, de centralen (Duitsland en zijn bondgenoten) de oorlog.
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  LES 2    D E  E E R S T E  W E R E L D O O R L O G

Wanneer de Duitse legers in 1914 aan hun opmars beginnen, denken ze dat het een ‘frische 
fröhliche Krieg’ zal worden. Met een wijde beweging trekken ze door Frankrijk en België. Volgens 
de Duitse orders moet daarbij ‘de mouw van de verste soldaat langs de Noordzee schuren’. 
Vanwege hun haast en de felle tegenstand van het Belgische leger bombarderen de Duitsers 
enkele steden, waaronder Brugge en Leuven. De Duitsers hebben namelijk niet veel tijd. Ze willen 
voorkomen dat ze op twee fronten tegelijk moeten vechten. Ze schatten dat de mobilisatie van 
het Russische leger zes weken gaat duren. In die tijd moet men Frankrijk veroveren om daarna de 
troepen over te brengen naar het oosten.
Maar de snelle opmars van de Duitse legers stagneert aan de Marne. Het Duitse offensief valt stil. 
De legers graven zich in en er ontstaat een loopgravenstelsel van de Noordzee tot de Vogezen. De 
strijd zit muurvast. In pogingen om terrein te winnen, verliezen miljoenen soldaten hier het leven 
(http://www.wereldoorlog1418.nl/loopgraven/index.htm).
De oorlog wordt nu een uitputtingsslag. De strijd gaat tussen mens en machine. Tijdens grote 
slagen bij Verdun en aan de Somme sterven honderdduizenden soldaten en raakt een veelvoud 
gewond. De slachtoffers vallen vooral door kanon- en mitrailleurvuur. De terreinwinst tijdens deze 
beide grote slagen is nihil. De doorslag ten slotte geeft de Amerikaanse deelname aan de oorlog 
aan de zijde van de geallieerden.
De oorlog aan het oostfront is een mobiele strijd. In augustus 1914 verslaan de Duitse legers de 
Russen bij Tannenberg en bij de Mazurische moerassen in Oost-Pruisen (tegenwoordig Polen). 
De Russen strijden vooral verder in Gallicië, het oostelijke deel van Oostenrijk-Hongarije. Het 
Russische leger valt daar ten slotte uit elkaar. In 1918 sluit Volkscommisaris Trotski uit naam van 
de nieuwe Russische regering de vrede van Brest-Litovsk. Rusland verliest daarbij veel geld en 
grondgebieden, waaronder het olierijke en vruchtbare Oekraïne.

Rusland is in het begin van de 20e eeuw nog grotendeels een feodale staat onder tsaar Nicolaas 
II. Er heerst grote onvrede onder de bevolking. Die neemt toe als de Russische vloot in 1906 een 
oorlog met Japan verliest. Tijdens de Eerste Wereldoorlog lopen de Russische legers van nederlaag 
naar nederlaag. De weinige industrie is bovendien gericht op de oorlogvoering. Daardoor nemen 
honger en armoede onder de bevolking toe.
In deze explosieve sfeer vindt in februari 1917 de eerste revolutie plaats. Voedselrellen 
krijgen daarbij een politieke lading en de tsaar treedt af. In oktober volgt de revolutie door de 
bolsjewieken. Er komt dan een nieuwe regering met Lenin als leider.

In 1919 ondertekent Duitsland in Versailles een vredesverdrag met de geallieerden. Tijdens de 
besprekingen blijkt dat zowel de Verenigde Staten als de Europese staten een volgende oorlog 
willen voorkomen. Maar beide denken anders over het middel.
President Truman (VS) wil bij confl icten internationaal overleg en stelt de Volkenbond voor. Daarin 
hebben echter alle partijen een gelijkwaardige stem. Dat maakt dat deze bond eigenlijk nauwelijks 
functioneert.
De Europese staten (met Frankrijk voorop) willen Duitsland terugbrengen tot een agrarische staat 
en zo het gevaar van een oorlog wegnemen. Zo komt er een eis tot gigantische herstelbetalingen 
en de annexatie van Elzas-Lotharingen door Frankrijk. Andere grote gebiedsdelen die Duitsland 
verliest aan de overwinnaars zijn Sleeswijk-Holstein (aan Denemarken) en Eupen en Malmedy (aan 
België).
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Lange tijd is de schuldvraag voor het uitbreken van de oorlog bij Duitsland gelegd. De 
overwinnaars schrijven immers altijd de geschiedenis. Tegenwoordig denkt men daar 
genuanceerder over. Frankrijk, Engeland en Rusland vormen in 1914 een alliantie die Duitsland 
omarmt en van alle kanten klemzet. Een internationaal aanvaard principe uit die periode is 
bovendien dat een mobilisatie hetzelfde betekent als een oorlogsverklaring. In 1914 zijn de Russen 
de eersten die mobiliseren.
Niettemin staat uitdrukkelijk in het vredesverdrag dat Duitsland de schuld draagt voor het 
uitbreken van de oorlog. Het verdrag is mede ondertekend door Duitsland. Bij het opstellen 
van het vredesverdrag is Duitsland echter niet aanwezig en het heeft naderhand ook geen 
enkele zeggenschap over de inhoud. Het vredesverdrag is dan ook meer een dictaat dan een 
overeenkomst.
Tien jaar na de ondertekening van het verdrag, op 23/24 oktober 1929, krijgt Amerika te maken 
met een beurskrach. Aan het eind van de maand hebben de Amerikaanse aandeelhouders 
gezamenlijk meer dan 40 miljoen dollar verloren. De daaropvolgende ineenstorting van het 
consumentenvertrouwen raakt niet alleen miljoenen Amerikanen, maar leidt wereldwijd tot 
schrijnende werkloosheid en grote armoede.

Vooral Duitsland wordt er hard door geraakt. De Duitse economie draait op Amerikaanse steun. 
Als die steun wegvalt, nemen de werkloosheid en de infl atie enorm toe. De geldontwaarding in 
Duitsland neemt gigantische proporties aan …
Ter illustratie de prijzen voor 1 kilo brood:
december 1921: 4 mark
december 1922: 163 mark
januari 1923: 250 mark
april 1923: 474 mark
augustus 1923: 69.000 mark
november 1923: 201.000.000.000 mark

In 1933 komen in Duitsland de nationaal-socialisten aan de macht. Dit gebeurt onder leiding van 
de charismatische Adolf Hitler. Hij maakt gebruik van de internationale crisis om Duitsland als 
militaire macht weer op de kaart te zetten.
In 1936 trekt het Duitse leger het Saarland binnen. Dit gebied staat dan nog onder toezicht van 
de Volkenbond. In 1938 lijft het Duitse leger een deel van Tsjecho-Slowakije in. Het argument: 
Duitsland heeft de plicht om de 3,5 miljoen Sudeten-Duitsers die daar wonen te beschermen. Pas 
de inval in Polen in 1939 leidt tot een oorlogsverklaring van Frankrijk en Engeland.

  LES 3    D E  T W E E D E  W E R E L D O O R L O G

De belangrijkste geallieerde machten van de Tweede Wereldoorlog zijn de Verenigde Staten, 
Rusland en Gemenebestlanden als Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, India en West-Indië. 
Soldaten die Europa zijn ontvlucht, onder wie Fransen, Nederlanders en Tsjechen, vechten later 
aan hun zijde. De belangrijkste landen die tot de As horen, zijn Duitsland, Italië en Japan. Finland, 
Roemenië, Albanië en Hongarije zijn om verschillende redenen bondgenoten van Duitsland. In 
september 1943 stapt Italië uit de As, geeft zich over aan de geallieerden en verklaart Duitsland 
in oktober alsnog de oorlog. Spanje, Portugal, Ierland, Zwitserland en Zweden blijven de gehele 
periode neutraal.

Op 7 december 1941 voert Japan een verrassingsaanval uit op de Amerikaanse marinebasis 
Oahu in Pearl Harbor op Hawaï, waar een vloot van 70 oorlogsschepen ligt. 8 slagschepen, 3 Oahu in Pearl Harbor op Hawaï, waar een vloot van 70 oorlogsschepen ligt. 8 slagschepen, 3 
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kruisers en 3 mijnenvegers zinken of raken zwaar beschadigd. Van de 470 vliegtuigen worden 
er 400 vernietigd en 4700 Amerikanen komen om of raken gewond. De Japanners verliezen 30 
vliegtuigen. Vanaf dan zijn ook de Verenigde Staten betrokken bij de oorlog.

Ondertussen is in Europa de vervolging van Joden in volle gang. Die begint in Duitsland al in 
de jaren 30 en komt tijdens de Tweede Wereldoorlog in alle door de Duitsers bezette landen 
voor. Joden worden in getto’s bijeengedreven en uitgehongerd – zoals dat van Warschau, waar 
400.000 mensen omkomen – óf afgeslacht, zoals de 33.000 Joden uit Kiev die in 1941 met 
machinegeweren worden neergeschoten, óf gedeporteerd naar concentratiekampen.
In 1942 begint de Endlösung: de systematische moord op alle Europese Joden. Wanneer de 
geallieerden aan het eind van de oorlog optrekken, treffen ze kampen aan als Auschwitz, Dachau, 
Treblinka en Bergen-Belsen, waar Joden, zigeuners, homoseksuelen en gehandicapten zijn vergast 
of zich doodgewerkt hebben. In totaal worden 6 miljoen Joden slachtoffer van de Holocaust, 
ongeveer een derde van het wereldwijde aantal.

Op 6 juni 1944 landen de geallieerden (met name Canadezen, Amerikanen en Engelsen) op de 
kust van Normandië om vandaar, via Noord-Frankrijk, België en Nederland, op te trekken naar 
Berlijn. Vanuit het oosten trekt ook het Rode Leger steeds verder op in de richting van Berlijn. 
Een Duitse nederlaag is ten slotte onafwendbaar, maar Hitler wil niets van een overgave weten. 
De strijd zet zich daarom voort tot in de straten van Berlijn. Uiteindelijk staan de Russen voor de 
bunker van Hitler, die daarop zelfmoord pleegt. In deze laatste dagen ervaren de Berlijners wat 
de ‘totale oorlog’ van Hitler inhoudt. Berlijn wordt aan puin geschoten. Kinderen en bejaarden 
worden ingezet bij de verdediging. En duizenden burgers komen om, omdat Hitler het bevel geeft 
om de ondergrondse vol water te laten lopen.

Europa wordt uiteindelijk bevrijd door de legers van de geallieerden. Maar oorspronkelijk wilde 
men een bom inzetten om Duitsland tot overgave te dwingen. Jarenlang hebben de Verenigde 
Staten in het strengste geheim gewerkt aan de ontwikkeling van een atoombom. Uiteindelijk gooit 
men de bom niet op Duitsland maar op Japan.
De Verenigde Staten gebruiken de atoombommen om het aantal slachtoffers aan eigen zijde bij 
voorbaat te beperken. Zij kennen namelijk de mentaliteit van de Japanse soldaat en dus weten ze 
dat een strijd om Japan letterlijk tot de laatste man zal worden uitgevochten.
Op 6 augustus 1945 gooit een Amerikaans toestel de eerste bom op Hiroshima (zie ook http://
www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050504_atoombom01). Van de stad blijft niets over. Maar 
Japan weigert nog steeds zich onvoorwaardelijk over te geven. Daarom werpt een toestel drie 
dagen later een bom op Nagasaki. Direct nadat de bommen de steden verwoest hebben, zijn er 
zo’n 140.000 slachtoffers. Later zal dit oplopen tot ruim 300.000 mensen die gedood zijn door 
deze twee atoombommen.
Na de bommen op Hiroshima en Nagasaki besluit de Japanse keizer zich over te geven. Dat laat hij 
het volk weten middels een toespraak die een dag eerder is opgenomen op een grammofoonplaat. 
De vage bewoordingen van de keizer en de slechte kwaliteit van het geluid zorgen ervoor dat veel 
Japanners zich vertwijfeld afvragen of ze zich nu moeten overgeven of moeten doorgaan met de 
strijd.
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