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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 belangrijk land in Europa. Een land met heel veel grote 
fabrieken. In die fabrieken worden wapens gemaakt, waarmee Duitsland wil land zien hoe 
sterk en machtig het is. In buurland Frankrijk zijn de mensen bezorgd. Stel je voor dat 
Duitsland oorlog gaat beginnen tegen ons. Daarom gaat Frankrijk een verbond aan met 
Engeland en Rusland. 

De landen spreken af dat ze elkaar helpen als er oorlog komt. Maar ook Duitsland gaat een 
verbond aan. Met Oostenrijk-Hongarije en Italië. En ook zij spreken af elkaar te zullen 
helpen. Op 28 juni 1914 gebeurt er iets vreselijks in de stad Sarajevo. De kroonprins van 
Oostenrijk-Hongarije en zijn vrouw worden vermoord. De machthebbers in Oostenrijk-
Hongarije zijn woedend. Vooral op buurland Servië. Ze denken dat de Serven achter de 
moordaanslag zitten. Oostenrijk-Hongarije is zo boos dat het Servië de oorlog verklaart. 

Maar Rusland komt Servië direct helpen. Oostenrijk-Hongarije wordt dan geholpen door 
Duitsland. Duitsland verklaart direct de oorlog aan Rusland, Frankrijk en uiteindelijk ook 
Engeland. Alle machtige landen van Europa zijn nu met elkaar in oorlog.De Duitsers willen 
Frankrijk veroveren. Het gaat heel snel en ze komen een heel eind. Maar iets te noorden van 
Parijs blijven de Duitsers steken. Ze worden tegengehouden door de Franse en Engelse 
soldaten. De legers graven zich in de grond in en er ontstaat een oorlogsfront van de 
Belgische kust tot aan Zwitserland. 

Vier jaar lang vechten de legers tegen elkaar, zonder resultaat. Maar dan komen de 
Amerikanen meevechten. Daar kan Duitsland niet tegenop en ze moeten zich wel 
overgeven. In 1918 is de oorlog voorbij.De Eerste Wereldoorlog heeft het leven gekost aan 
10 miljoen soldaten. 


