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Werkboek 

Eerste Wereldoorlog 

Voor het basisonderwijs 

 Dit boekje is van:  …………………………………………………… 

 Klas:  ……………………… 

Concept: Nele Tilleman en Dries De Sutter 

Basisschool Mozaiek Brugge 
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Op 11 november heeft bijna iedereen een vrije dag, want dit is een feestdag. 

Maar weet je ook waarom? 

Honderd jaar geleden in 1914 begon een oorlog die 

duurde tot in 1918. Vier jaren lang hebben bijna 

60 miljoen soldaten gevochten. Duitsland had 

Frankrijk en Rusland aangevallen en ook andere 

landen raakten in de oorlog betrokken, zoals 

Engeland, Turkije, China en vele andere. Vanaf 

1917 deden ook de Verenigde Staten van Amerika 

mee. Ze stuurden een miljoen soldaten naar 

Europa. Bijna alle landen van de wereld waren in 

oorlog en daarom sprak men van een wereldoorlog.  

In 1918 raakten de Duitsers stilaan uitgeput en 

moesten ze zich overgeven. Op 11 november 1918 kwamen alle landen overeen om de gevechten te 

stoppen en de wapens neer te leggen. De Eerste Wereldoorlog was afgelopen 

Hoe noemt men de feestdag van 11 november: ………………………………………………………………………………………… 

Elk jaar denken we op die dag aan de vele soldaten die gedood werden in de oorlog.  

Hoe herdenken we al die dode soldaten? 

De gesneuvelde soldaten staan bijna overal vermeld op een monument in de stad of de gemeente. 

Staat er ook bij jou in de buurt een monument voor de gesneuvelden van de Eerste 

Wereldoorlog?   

In welke straat of op welk plein : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Waarom staan hun namen op dit monument: …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Ga eens kijken naar het monument of bekijk het op een foto en zoek eens tussen al die namen. 

Vind je een naam die bekend klinkt? Misschien wel een overgrootvader of een overgrootoom van 

je ouders of van iemand in je klas of in je school. Misschien wel van de juf of de meester.  

Is er in de stad of de gemeente een straat die de naam draagt van iemand die gedood is tijdens 

de oorlog: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

Surf eens naar de website van het museum In Flanders Fields in Ieper. Je kan daar een lijst 

bekijken van soldaten die gesneuveld zijn.  

Ga daarvoor naar www.inflandersfields.be/#dodenregister en kies de taal NL. Klik daarna de 

Dodenlijst aan. 

http://www.inflandersfields.be/#dodenregister
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De Eerste Wereldoorlog is in feite heel ver van ons begonnen. Maar daarvoor moeten we eerst 

eens kijken naar de kaart van Europa in 1914. Die zag er toch wat anders uit dan vandaag. Kan je 

daarop enkele landen herkennen?  

  

Vermeld het nummer van volgende landen: 

België: ……… 

Nederland: ……… 

Frankrijk: ………  

Verenigd Koninkrijk: ……… 

Italië: ……… 

Rusland: ……… 

Turkije: ……… 

Landen die je misschien niet zo snel vindt: 

Het Duitse Rijk: ……… 

Oostenrijk-Hongarije: ……… 

 

 

Heel wat landen hadden een akkoord met andere landen gesloten om elkaar te helpen als het 

oorlog zou worden. Dit noemt men een ……………………………………………………………………………………………………… 

Er bestonden in Europa twee grote blokken: 

De centrale mogendheden De geallieerden 

Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Italië Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland 

Kleur deze landen geel Kleur deze landen blauw 

 

Tijdens de oorlog kwam ook België bij de geallieerden, maar Bulgarije en Turkije sloten zich aan 

bij de Centrale mogendheden. Geef deze landen ook de juiste kleur. 

Zweden, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Nederland en Spanje namen niet deel aan de 

oorlog. Men noemt dit …………………………………………….…………………………………………. Deze kleur je niet. 

Italië veranderde in 1915 van kant. Arceer dit land daarom in blauwe kleur. 

Tegelijk wilde ieder land ook zeer sterk zijn. Er werden meer en meer wapens en kanonnen 

gemaakt en overal moesten de jonge mannen militaire dienst bij het leger doen. Hierdoor worden 

landen bang van elkaar en ontstaat er wantrouwen. 

Kleur het land nummer 15 rood. Dit is Bosnië. Kleur nu ook land nummer 17 rood. Dit is Servië   



 

Van Schelde naar IJzer – Werkboek Eerste Wereldoorlog voor basisonderwijs  Blz 4 
 

De Eerste Wereldoorlog is begonnen door een aanslag in Sarajevo. Dit is de hoofdstad van 

Bosnië. Op 28 juni waren de Oostenrijkse troonopvolger Aartshertog Franz-Ferdinand en zijn 

vrouw Sofie op bezoek in Sarajevo. Ze werden tijdens dat bezoek door de twintigjarige 

Bosnische student Gavrilo Princip neergeschoten. 

 

  
Franz-Ferdinand en zijn vrouw Sofie worden vermoord 

op 28 juni 1914 tijdens een bezoek aan Sarajevo 
Gavrilo Princip loste 

het fatale schot 
 

Waarom werden Aartshertog Franz-Ferdinand en zijn vrouw vermoord? 

Servië droomde er al lang van om één groot Servisch Rijk te stichten in het Balkangebied. 

Wat is het Balkangebied: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oostenrijk-Hongarije had in 1908 het land Bosnië bezet en er Oostenrijks grondgebied van 

gemaakt. Maar in Bosnië woonden veel Serviërs die liever bij Servië wilden behoren en die de 

plannen van Servië steunden. Dit zorgde voor veel spanningen met Oostenrijk. 

Een geheime groep in Bosnië wilde dat dit land zou afgescheiden worden van Oostenrijk. Zes 

mannen van deze groep voerden daarom een aanslag uit op de Oostenrijks troonopvolger. Daarbij 

behoorde ook Gavrilo Princip. Ze werden in het geheim geholpen door Servië.   

De Oostenrijkers wisten dat Servië had geholpen om deze aanslag te organiseren en ze wilden 

dit in Servië komen onderzoeken. Maar de Serviërs gaven niet toe en op 28 juli 1914 verklaarde 

Oostenrijk daarom de oorlog aan Servië.  

Dan schoten de bondgenoten elkaar te hulp. Rusland steunde Servië tegen Oostenrijk en daarop 

verklaarde Duitsland de oorlog aan Rusland en aan Frankrijk. Op 4 augustus viel Duitsland ons 

land binnen en het Verenigd Koninkrijk snelde te hulp. Later volgden nog andere landen.  

http://s1337.photobucket.com/user/koos24/media/Sarajevo aanslag 1914/sarajevo_zpsdd626746.jpg.html
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België was een neutraal land. 

Wat betekent dit: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Op 3 augustus 1914 vragen de Duitsers toelating aan België om met hun leger door ons land te 

trekken om Frankrijk aan te vallen. Maar de koning van ons land weigert dit. Op 4 augustus valt 

Duitsland ons land aan. Ook het Verenigd Koninkrijk mengt zich in de oorlog om België te 

beschermen. 

Er wordt zeer hard gevochten, vooral rond Luik en Namen, waar ons land grote forten had 

gebouwd. Maar het Duitse leger is veel sterker dan het Belgische 

leger en de Duitse aanval is niet meer te stoppen. Het Belgisch 

leger zoekt daarom beschutting binnen de forten van Antwerpen. 

Maar ook daar kunnen de Belgen niet stand houden. De koning 

beslist daarom met zijn leger terug te trekken in de richting van de 

kust tot achter de rivier IJzer.   

Wie was dan koning van ons land: …………………………………………………………… 

De hele oorlog lang blijft de koning bij zijn leger. 

Daarom noemde men hem: ………………………………………………………………………… 

Hij wordt het symbool van het verzet van België.  

Vanaf 16 oktober 2014 proberen de Duitsers over de 

IJzer te komen. Dag na dag vallen ze de Belgen aan en 

op 20 oktober slagen ze er in om de rivier over te 

steken. De Belgen kunnen het Duitse leger niet lang 

meer tegenhouden en daarom beslissen ze om de 

velden rond de IJzer onder water te laten lopen.   

Ze draaien de sluizen aan de zee te Nieuwpoort open 

bij hoog water en het zeewater stroomt het land 

binnen. Door het water en de modder raken de 

Duitsers niet verder vooruit. 

  

Wat stelt de tekening hiernaast volgens jou voor:  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

http://wapedia.mobi/nl/Bestand:Albert_I_Koning_der_Belgen.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-oxIgeN03Qp4/TZ29ISEum5I/AAAAAAAAGE8/HgTvxtOos_A/s1600/germany-attacks-belgium-punch-cartoon-ww1.JPG
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Aan de IJzer zit iedereen vast door het water, maar ook 

in Frankrijk raakt niemand meer vooruit. Zowel de 

Duitsers als de geallieerden graven zich in en er ontstaat 

een 625 km lange frontlijn van de Noordzee te 

Nieuwpoort tot aan de Zwitserse grens. Langs dit front 

worden bijna 10.000 km loopgraven aangelegd.  

De Eerste Wereldoorlog was een 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Het leven in de loopgraven 

Vier jaar lang moeten de soldaten in de loopgraven leven en 

vechten en het duurt niet lang of het wordt een hel. In de 

zomer hebben de soldaten last van de hitte en in de winter 

hebben ze last van de regen en de modder of van de vrieskou 

en de sneeuw. Ze krijgen weinig te eten en te drinken en ze 

hebben een gebrek aan slaap en rust. Het stinkt er vreselijk 

en overal lopen ratten en ongedierte rond. Ook ziekte en dood 

loeren om de hoek. Het doet er niet toe of je Belg of Duitser 

bent, want voor iedereen is het leven er even zwaar. 

Op de foto hieronder zie je een stukje van het gebied aan de frontlinie tussen de loopgraven. 

Alles is er stukgeschoten en er groeit niets meer. Het is er zo gevaarlijk dat niemand er nog kan 

komen, daarom noemt men dit het  …………………………………………………………………………………………………………… 
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De soldaten delven loopgraven tot ze erbij neervallen en 

leggen zo een ingewikkeld netwerk aan met verschillende 

linies. De gangen volgen een winkelhaakpatroon om te 

verhinderen dat de binnenvallende vijand zijdelings zou 

kunnen schieten. In het niemandsland zitten soldaten in 

voorposten en luisterposten verscholen. Honderd tot 

tweehonderd meter achter de eerste lijn worden 

steunloopgraven aangelegd met krappe schuilplaatsen 

waar de soldaten kunnen schuilen en uitrusten. Op 

sommige plaatsen wordt daarachter nog een derde lijn 

gegraven.  

Vanaf 1915 worden aflossingssystemen ingevoerd en 

blijven de soldaten drie tot vier dagen in de voorste lijn 

of in de voorposten. Daarna zijn ze enkele dagen reserve 

in de tweede lijn. Als ze daarna een periode rust krijgen, 

moeten ze oefenen of moeten ze werken uitvoeren. 

De soldaten vrezen de onderhouds- en herstellingswerken nog het meest. De troepen worden 's 

nachts in ploegen uitgestuurd en sluipen dan, enkel gewapend met rollen prikkeldraad, schoppen 

en pikhouwelen,  over glibberige houten loopplanken het niemandsland in. 

Een frontsoldaat vertelt in zijn dagboek: 

“Let op, het is nu pikdonker. Je moet alleen dat witte lintje volgen en je ziet niets anders dan die 

jongen die voor je loopt. Achteraan het lintje, daar is het einde. Begin maar te graven, zegt de 

officier. Vooruit jongen, graven ! En je graaft en je graaft als een gek, en je hoort geen enkel 

geweerschot, alleen die ijzige stilte, tot je met je schop tegen een steen aan stoot en de 

Duitsers door het geluid worden opgeschrikt. Plotseling schieten overal in het donker die 

lichtkogels op en binnen een paar seconden hangen er tientallen brandende zonnen boven het 

niemandsland. Machinegeweren spuwen ratelend hun kogels over het land en als je nu beweegt, 

ben je letterlijk en figuurlijk gezien. Je blijft als versteend staan en je kunt alleen maar hopen 

dat de Duitsers je voor een kapotgeschoten boomstronk houden en niet naar je zullen schieten.” 

 

Maar in de loopgraven loert een nog groter gevaar, want tijdens de oorlog worden ook gifgassen 

gebruikt, waaronder het mosterdgas. Dit gas wordt voor het eerst gebruikt nabij Ieper en krijgt 

daarom de naam Yperiet. Wanneer dit gas in contact komt met de huid of de ogen veroorzaakt 

het rode plekken en blaren en kan je blind worden. Wanneer het wordt ingeademd tast het de 

longen aan. Om zich te beschermen dragen de soldaten …………………………………………………………………… 
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Hoe is een loopgraaf opgebouwd? 

Elke loopgraaf zag er anders uit, maar enkele dingen kon je in elke loopgraaf terugvinden. 

 

 

Duid op de tekening de volgende 

zaken aan met hun nummer: 

1.  prikkeldraadversperring 

2. zandzakjes 

3. schuilplaats 

4. loopplank 

5. borstwering 

6. water en modder 

Het leven ver van huis 

De soldaten aan het front hadden erg te lijden van de heimwee naar huis. Het was immers zeer 

moeilijk om contact te leggen met hun familie. Zeker voor de Belgische soldaten aan de IJzer. Ze 

waren afgesneden van hun familie in het bezette België en ze konden enkel contact leggen door 

brieven die via Engeland en Nederland in België werden binnengesmokkeld. 

Ze mochten ook niet zomaar schrijven wat ze wilden en hun brieven werden streng 

gecontroleerd. Waarom mochten de soldaten niet schrijven wat ze wilden? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kerstmis aan het front 

Wanneer de oorlog vastloopt en men zich ingraaft 

voor een stellingenoorlog, beseffen de soldaten dat 

de oorlog misschien lang zal duren en dat ze zeker 

niet tegen Kerstmis zullen thuis zijn zoals beloofd. 

Op Kerstavond 1914 verlangen de soldaten erg naar 

vrede en naar huis. Ze leggen de wapens neer en 

trekken in het niemandsland om elkaar vrede te 

wensen en geschenken uit te wisselen. Een Duitse 

soldaat schrijft in een brief naar zijn ouders 

“Tussen de loopgraven stonden aartsvijanden rond de 

kerstboom liederen te zingen…”   

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iF6Y4MKNZBC3IM&tbnid=r3g2wR-zxEJDSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?p%3D305649%26sid%3D8c88f0650a4dd590641e5d52b5117e85&ei=q4DuU9rgPMKN7QaHt4HQBw&bvm=bv.73231344,d.ZGU&psig=AFQjCNERDRuUMfVqKhDlqVG7S0y_IZhzUg&ust=1408225758384368
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Duitsland valt België binnen – een deel van de bevolking slaat op de vlucht 

Op 4 augustus 1914 valt het Duitse leger ons land binnen. De Duitse soldaten zijn soms heel 

brutaal. Op die manier willen ze de Belgische bevolking angst aanjagen. Ze zijn ook kwaad omdat 

België weerstand biedt tegen hun leger.  

Wanneer de Duitsers op 22 augustus 1914 aankomen in de stad 

Tamines in Wallonië, worden ze beschoten door Franse soldaten. De 

Duitsers zijn woedend en nemen wraak. Ze zaaien terreur in de stad. 

Meer dan 300 inwoners van de stad worden neergeschoten op de 

Grote Markt en huizen worden geplunderd en in brand gestoken. Om 

deze dramatische gebeurtenis te herdenken werd een monument 

opgericht.  

Ook in Dinant, Aarschot, Leuven, Dendermonde en vele andere 

steden nemen de Duisters wraak op een wrede manier. In totaal 

worden zo in de eerste weken van de oorlog bijna 6.000 Belgische 

burgers vermoord.   

Uit angst vluchten meer dan een miljoen Belgen voor de oprukkende Duitsers. Ze laten hun huis 

en hun bezittingen achter, want ze kunnen enkel het hoogst nodige meenemen. Velen onder hen 

zullen  in de herfst van 1914 terugkomen. 

     

Naar welke landen trokken de meeste vluchtelingen : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Misschien ken je zelf enkele vluchtelingen die vandaag in je buurt wonen: 

- uit welke land of welke landen komen ze: ………………………………………………………………………………………………… 

- weet je ook waarom ze gevlucht zijn: ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

http://entoen.nu/media/35_Vluchtelingen_Belgie.jpg
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Vanaf 1914 leeft België onder de Duitse bezetting 

Een herinnering van iemand die nog een kind was tijdens de eerste Wereldoorlog: 

“Ik was bij mijn grootouders omdat ik roodvonk had. Plots kwamen de Duitsers in ons huis binnen. 

Ze trokken naar de zolder, waar mijn grootvader zijn geweer en zijn koperen spullen had 

verstopt. Ze gooiden alles van de trap. Ze waren woedend en wilden mijn grootvader in de 

gevangenis gooien. Eén van mijn tantes sprak Duits en riep ze toe “Geen sprake van. Hij is te oud. 

Neem mij in zijn plaats”. 

 

 

 

Op die manier kwamen de Duitsers 

allerhande zaken afnemen van de 

mensen. Fietsen, petroleum, steenkool, 

voedsel, de oogst en de dieren van de 

boeren, maar ook metalen voorwerpen. 

 

Men noemde dit de opvorderingen. Leg dit met je eigen woorden uit: ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Waarom gebeurden die opvorderingen en wat werd er met de metalen voorwerpen gedaan: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

  

Tijdens de oorlog dreigt de hongersnood 

Tijdens de oorlog is het bezette België 

afgesneden van de rest van de wereld. De Duitsers 

vorderen alles op en plunderen. Er ontstaat een 

tekort aan voedsel en er dreigt hongersnood. 

Daarom worden groepen opgericht om de 

voedselverdeling te organiseren.  

In de Verenigde Staten van Amerika wordt geld 

ingezameld waarmee etenswaren worden gekocht. 

Deze voedselhulp wordt dan naar België gebracht 

om verdeeld te worden aan de bevolking. 

Omdat eten schaars wordt, moet het eerlijk verdeeld worden onder de mensen. Daarom wordt de 

rantsoenering ingesteld. Dit betekent dat ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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De bewegingsvrijheid van de inwoners wordt beperkt 

De Duitse bezetter verbood de Belgen hun stad of dorp te verlaten. Enkel met een speciaal 

doorlaatbewijs kon met het dorp nog uit. Dit bewijs moest aangevraagd worden bij de Duitse 

autoriteiten op de lokale Kommandantur en kon enkel voor heel bijzondere redenen bekomen 

worden. Het was ook streng verboden zich per auto of per fiets te verplaatsen. Het werd 

daardoor tijdens de oorlogsjaren moeilijk om contact te houden met familieleden.   

Ook werd een avondklok ingesteld. Vanaf 1917 mochten de mensen ’s avonds na een bepaald uur 

niet meer buiten komen of het licht aansteken. Met dit verbod wilden de Duitsers duidelijk 

maken wie de baas is, door te zorgen dat de mensen geen normaal leven meer konden leiden. De 

steden waren ’s avonds donker en verlaten en de angst bij de bevolking werd alleen maar groter. 

Het was ook niet meer mogelijk een Belgische krant 

te krijgen die niet door de Duitsers gecontroleerd 

was. Deze kranten werden immers verboden door de 

Duitsers, die daarmee de bevolking van de rest van 

de wereld wilden isoleren. Bovendien misbruikten ze 

de pers voor hun eigen propaganda en kon de 

bevolking nog maar weinig betrouwbaar nieuws 

verkrijgen. Daarom werden in het geheim kranten 

gedrukt en uitgegeven, waarvan “La Libre Belgique” 

een voorbeeld is. 

 Wat betekent deze titel in het Nederlands ? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Naar school of niet naar school 

In 1914 werd in België de algemene leerplicht ingevoerd. Alle kinderen moesten voortaan 

minstens lager onderwijs volgen. Maar door de oorlog kon deze wet pas vanaf 1920 toegepast 

worden. Bovendien waren veel onderwijzers opgeroepen als soldaat om mee te gaan vechten aan 

het front. Het werd dus zeer moeilijk om tijdens de oorlogsjaren de lessen normaal verder te 

zetten. 

 

Vrouwen tijdens de oorlog 

Tijdens de oorlog moeten heel wat vrouwen gaan werken in de fabrieken om de mannen te 

vervangen die vertrokken zijn naar het front. Andere worden verpleegster in een ziekenhuis of 

aan het front. Nog andere kunnen aan de slag in wasserijen of werkhuizen van het leger. De 

vrouwen hebben dit werk hard nodig, want doordat hun echtgenoot aan het front zit, is het 

gezinsinkomen weggevallen of sterk verminderd. 

Maar er zijn ook vrouwen die lid worden van een inlichtingendienst. Ze helpen om geheime 

informatie over het Duitse leger te verzamelen en smokkelen die naar de geallieerde 

spionagenetwerken. Sommigen van hen worden door de Duitsers betrapt en gevangen genomen. 

Ze worden tot de dood veroordeeld en doodgeschoten. 
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Na vier jaren oorlog zijn de soldaten aan het 

front en de burgers in de verschillende landen 

de honger en het zware leven moe. Hun 

verlangen naar vrede neemt met de dag toe en 

er ontstaan onlusten en opstanden. Duitsland is 

bereid een wapenstilstand te aanvaarden en 

deze overeenkomst wordt op 11 november 1918 

ondertekend in een treinwagon in het bos van 

Compiègne in Frankrijk. Diezelfde dag om 11 uur 

zwijgen de wapens.     

 

Van wapenstilstand naar vredesverdrag 

Na de oorlog komen de overwinnaars samen op een vredesconferentie in Parijs om de geschillen 

van de oorlog op te lossen en uit te zoeken hoe in de toekomst oorlog kan vermeden worden.  

Op 28 juni 1919 wordt het Verdrag van Versailles ondertekend en komt definitief een einde aan 

de Eerste Wereldoorlog. Duitsland wordt ontwapend en mag enkel nog een klein leger zonder 

tanks, vliegtuigen en oorlogsschepen behouden. De streek Elzas-Lotharingen, die ze hadden 

afgenomen van Frankrijk, moeten ze teruggeven. Aan België moeten ze de streek van Eupen en 

Malmédy afstaan. Daarnaast moet Duitsland jarenlang hoge bedragen betalen aan de geallieerden 

om de oorlogsschade te herstellen. Bovendien moet het land al zijn kolonies afstaan. 

 

De verloren vrede 

Volgens Duitsland is het Verdrag van Versailles onrechtvaardig en zijn de voorwaarden 

overdreven. De Eerste Wereldoorlog ligt nog vers in het geheugen in Duitsland. Het land wordt 

de grote verliezer en moet daarvoor een zeer zware tol betalen, zodat het zich zwaar vernederd 

voelt. Bovendien heerst in de jaren twintig een economische crisis in Europa. 

Dit verklaart wellicht waarom zoveel Duitsers geloven in de 

ideeën van het Nazisme of nationaalsocialisme. Adolf Hitler 

neemt de leiding in Duitsland en wil het land opnieuw sterk 

maken. Het leger wordt herbewapend en de Duitsers denken 

dat hun ras beter en sterker is dan de andere rassen. Voor 

hen zijn bijvoorbeeld de joden een minderwaardig volk dat 

moet uitgeroeid worden.  

Duitsland neemt in 1940 wraak voor de vernedering na de Eerste Wereldoorlog en dit betekent 

het begin van de ………………………………………………………………………………….……   

   

Nieuwe vrede in Europa 

Het is pas na de Tweede Wereldoorlog dat in Europa een duurzame vrede zal ontstaan, wanneer 

de Europese landen zich verenigen. Vandaag is de Europese Unie, waarvan al 28 landen lid zijn, al 

70 jaar lang de beste garantie voor vrede in Europa. 
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