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Wereldoorlogen en Holocaust

JAARGROEP 8

DIT WEET JE NU!

LES 1

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

Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland en
Oostenrijk-Hongarije zijn grootmachten. Ze hebben
moderne fabrieken en een sterk leger. Ze hebben veel
koloniën, maar ze willen er meer om nog rijker te worden. Het is de
tijd van het kolonialisme.
Duitsland en Oostenrijk-Hongarije sluiten een bondgenootschap.
Samen zijn ze sterker. Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland sluiten
ook een bondgenootschap. Nederland en België blijven neutraal. Zij
horen bij geen enkel bondgenootschap.
De aartshertog van Oostenrijk-Hongarije, Frans Ferdinand, wordt op
28 juni 1914 doodgeschoten. Dan begint de Eerste Wereldoorlog.
Alle grootmachten vechten mee. De bondgenootschappen krijgen
een naam. Het bondgenootschap onder leiding van Duitsland heet
de centralen. Hun tegenstanders zijn de geallieerden.

LES 2

Bondgenootschappen.

DE EERSTE WERELDOORLOG

Het Duitse leger valt België binnen. Veel Belgen vluchten naar
Nederland. De oorlog is een wereldoorlog: in de hele wereld zijn
maar 12 landen neutraal. Soldaten vechten vanuit loopgraven.
In 1917 breekt de Russische Revolutie uit. De Russen komen in
opstand tegen hun vorst. In 1918 geeft Duitsland zich over. De
oorlog is afgelopen. In 1919 ondertekenen alle partijen de Vrede van
Versailles. De Duitsers krijgen de schuld van de oorlog.
Na de oorlog gaat het eerst goed, maar in 1929 beginnen de
crisisjaren. Fabrieken moeten sluiten en mensen verliezen hun baan.
Veel Duitsers zijn arm en hebben last van de crisis. Adolf Hitler
belooft dat alles beter wordt als hij de macht krijgt.
De crisisjaren.
LES 3

DE TWEEDE WERELDOORLOG

Adolf Hitler wil dat Duitsland een grootmacht wordt. Hij valt in 1939
Polen binnen. De Tweede Wereldoorlog is begonnen. Bondgenoten
van Duitsland zijn Italië en Japan. Dit bondgenootschap heet de As.
In Pearl Harbor, Hawaï, liggen Amerikaanse marineschepen. Japan
wil de Amerikanen verjagen. Daarom bombarderen de Japanners in
1941 Pearl Harbor.
Hitler laat Joden, zigeuners en gehandicapten oppakken en opsluiten
in concentratiekampen. In deze kampen worden miljoenen mensen
vermoord. Dit noemen we de Holocaust.
In Europa is de oorlog in juni 1944 bijna voorbij als de Engelse,
Amerikaanse en Canadese soldaten Frankrijk binnenvallen. In Azië
duurt de oorlog nog tot augustus 1945. De Amerikanen gooien dan
atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Japan geeft zich over.
In 1945 worden de Verenigde Naties (VN) opgericht. De landen
beloven de vrede in de wereld te bewaren.
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Er staan nog maar een paar
gebouwen nadat er een atoombom op Hiroshima is gegooid.

