
KA 40: Het voeren van twee wereldoorlogen 

 

De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 

 

Oorzaken 

 

Aanleiding Gebeurtenis Gevolgen 

1. Machtsver- 

    houdingen 

    verschuiven 

    (DTSL en RUSL 

    komen op en 

    bedreigen FRA en 

    ENG, terwijl  

    OOST/HONG en 

    OSM. RIJK  

    verzwakken) 

 

2. Toenemend 

    nationalisme  

 

3. Toenemend 

    militarisme  

    d.w.z. oplossingen 

    voor conflicten  

    worden bedacht in 

    termen van oorlog 

 

4. Landen sluiten 

    bondgenootschap 

    om oorlog te 

    voorkomen, maar 

    wordt stimulans  

    om oorlog te  

    beginnen 

 

 

Moord op Frans-

Ferdinand (kroon-

prins OOST/HONG 

in Sarajevo) 

↓ 

OOST stelt SERVIË 

ultimatum 

↓ 

DTSL steunt OOST 

RUSL steunt 

SERVIË 

↓ 

FRA steunt RUSL 

↓ 

DTSL begint oorlog 

tegen FRA en 

RUSL. 

 

Wereldoorlog I, 

Triple Alliantie 

(1882) (DTSL, 

OOST / HONG en 

OSM. RIJK) vechten 

 

Triple Entente 

(1907) (FRA, ENG, 

RUSL, en later VS) 

 

 

Kenmerken WO I: 

- loopgravenoorlog  

- veel nieuwe  

   wapens ( tank,  

   mitrailleur, gifgas  

   en vliegtuig) 

- veel doden (ook  

  veel burgerdoden!) 

- thuisfront is sterk  

  betrokken (werk in 

  de oorlogsindustrie,  

  voedseltekort) 

 

- veel oorlog- 

  slachtoffers, waar 

  vaak slecht voor  

  gezorgd werd  

  (shellshock) 

 

- machtsovername 

  in DTSL door 

  sociaaldemocraten 

 

- Vredesverdrag v. 

  Versailles (1919) 

 

- Wraakgevoelens  

   in DTSL 

 

- Oprichting van de 

  Volkenbond 

 

- Verdwijnen van 

   ‘oude’ macht- 

   hebbers (tsaar,  

   sultan en keizers) 

 

- Zelfbeschikkings- 

  recht voor veel 

  volkeren (Baltische 

   staten, Polen, op  

   de Balkan) 

 



 

 

De Tweede Wereldoorlog (1939-1945) 

Oorzaken Aanleiding Gebeurtenis Gevolgen 

1. De politiek van  

    de NSDAP en de 

    persoon Hitler 

 

2. Economische 

    crisis en massale  

    werkloosheid 

 

3. Vredesverdrag  

    van Versailles (en  

    wraakgevoelens) 

 

4. Appeasement- 

    politiek van ENG  

    en FRA 

 

5. Slechte relatie  

    van het Westen 

    met de SU 

 

6. Niet-aanvals- 

    verdrag van SU  

    en DTSL 

 

Duitse inval in Polen 

op 1 september 1939 

↓ 

ENG en FRA 

verklaren de oorlog 

aan DTSL 

 

Wereldoorlog II 

Centralen 

(DTSL, IT,JAPAN) 

  

 

Geallieerden  

 

(ENG, SU en VS) 

 

 

Kenmerken WO II: 

- totale oorlog: 

  iedereen is  

  betrokken 

- meer burger- 

  slachtoffers dan 

  soldaten 

- veel propaganda 

  om de moed erin te  

  houden 

- extreem veel  

  bombardementen 

  op steden (vlieg- 

  tuigen), tot dat de 

  atoombom einde  

  maakt aan WO-II 

 

- gevoel in Europa 

  van ‘nooit meer  

  oorlog’   begin  

  Europese samen- 

  werking (later EU) 

 

- winnaars komen 

  tegenover elkaar te 

  staan  begin  

  Koude Oorlog 

 

- begin tijdperk van  

  de atoomdreiging 

 

- verdeling van 

  DTSL in vier  

  (later twee)  

  bezettingszones 

 

- dominante positie 

  West-Europa uit- 

  gespeeld  begin 

  van dekolonisatie) 

 

 


