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In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Een oorlog die vier jaar lang zou duren en aan 10 
miljoen soldaten het leven heeft gekost. 
 
Rond 1900 is Duitsland een grote industriële macht geworden. De staalindustrie, die groter 
is dan die van Engeland en Frankrijk samen, wordt vooral gebruikt voor het maken van 
wapens. Wapens die nodig zijn voor het grote en moderne Duitse leger. 

Frankrijk wantrouwt de militaire kracht van zijn machtige buurman. Om sterk te staan 
heeft Frankrijk een entente met Engeland en Rusland. In geval van oorlog, zullen de landen 
elkaar te hulp komen. Duitsland heeft een verbond met Oostenrijk-Hongarije en Italië. Zo 
denken de landen de vrede te kunnen bewaren. 

Totdat een conflict op de Balkan uitmondt in een grote oorlog. Op 28 juni 1914 worden de 
troonopvolger van het Oostenrijk-Hongaarse keizerrijk en zijn vrouw vermoord.Volgens 
Oostenrijk is buurland Servië bij de moord betrokken. Oostenrijk stuurt Servië een 
ultimatum met beiden die Servië moet accepteren. Servië wijst dit ultimatum af en het 
wordt oorlog.  

Dan gaat alles heel snel: Tsaar Nicolaas II van Rusland steunt Servië en mobiliseert zijn 
leger. Duitsland, bondgenoot van Oostenrijk-Hongarije, verklaart daarop de oorlog aan 
Rusland. Frankrijk, bondgenoot van Rusland, mobiliseert nu ook zijn leger. Duitsland 
verklaart daarop Frankrijk de oorlog. Tenslotte brengt ook Engeland zijn leger op de been. 

De Duitsers vallen België binnen en weten uiteindelijk ook Noord Frankrijk te veroveren. 
Maar dan komt het front tot stilstand. De Duitsers graven zich in. Dat doen de Fransen en 
de Engelsen ook. Van de Belgische kust tot aan Zwitserland.Het is begin van een 
loopgravenoorlog. Vier jaar lang vechten de legers tegen elkaar. Er wordt nauwelijks 
terrein geboekt. 

Dan verklaart ook Amerika de oorlog aan Duitsland. Het Duitse leger raakt uitgeput en 
wordt oorlogsmoe.In 1918 geven de Duitsers zich over.De Eerste Wereldoorlog heeft aan 10 
miljoen soldaten het leven gekost. 


