
stukken 
lanD  WeggeVen

Voor straf moest Duitsland na  
de Eerste Wereldoorlog stukken 

land afstaan. De donkergekleurde 
gebieden gingen naar België, 

Frankrijk, Denemarken, 
Polen en Litouwen.
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Thema 7.1 Les 5
Boze verliezers

kLagende 
duiTsers
In 1918 eindigde de Eerste 
Wereldoorlog. Duitsland gaf zich 
over. De Centralen waren omsingeld 
en moesten tegen heel veel landen 
vechten. Het was lastig om op al 
die verschillende plaatsen wapens, 
soldaten en eten te hebben. Dat 
kostte veel moeite en geld. In 1918 
werd er niet meer gevochten. In 1919 
kwam er vrede. Duitsland kreeg de 
schuld van de oorlog. In het Verdrag 
van Versailles werd besloten dat 
Duitsland herstelbetalingen moest 
doen. Dat kostte Duitsland erg veel 
geld. Daarom ontstond er in de jaren 
dertig grote werkloosheid en een 
economische crisis in Duitsland. 
Adolf Hitler dacht dat hij de 
oplossing had voor alle problemen. 
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boze    verliezerSOp 11 november 1918 om 11 uur ‘s ochtends klonken,  

na vier jaar oorlog, geen bommen en geweren meer.  

Er werd niet meer gevochten in Europa. De landen 

hadden afgesproken dat de oorlog afgelopen moest zijn. 

In 1919 werd de vrede getekend in het Franse plaatsje 

Versailles. Er werd een verdrag gemaakt waarin stond 

dat Duitsland de schuld kreeg van de oorlog. 

een klein leger
Een andere straf voor de oorlog  
was dat Duitsland voortaan nog 
maar een klein leger mocht hebben. 
Boze, teleurgestelde Duitse soldaten 
werden lid van een vrijkorps. Dat was 
een klein Duits leger dat bestond uit 
vrijwilligers. Zij reden rond in oude 
auto’s uit de Eerste Wereldoorlog 
die ze versierden met doodshoofden. 
Later werd het doodshoofd het 
symbool van de SS, de militairen van 
Hitler in de Tweede Wereldoorlog.

locomotieVen Voor FrankriJk
Als betaling voor de oorlogsschade 
moest Duitsland vijfduizend trein-
locomotieven aan Frankrijk geven. 
Ook moesten ze de oorlogsschade 
terugbetalen aan de Geallieerden. 
Hierdoor had Duitsland bijna geen  
geld meer over.

Franse controle
Franse soldaten fietsten in 1923 door de 
straten van Essen in Duitsland. Voor de 
Duitsers was dat heel bijzonder. Stel je 
voor: je hebt net een oorlog verloren en 
dan komt het leger van de voormalige 
vijand door je stad heen fietsen om de 
boel een beetje in de gaten houden!

Duits protest
Veel Duitsers protesteerden tegen 
de afspraken in het Verdrag van 
Versailles. Natuurlijk wilden ze niet 
zoveel land en geld afstaan.  
Maar ze vonden het vooral niet 
eerlijk dat alleen hun land de  
schuld kreeg van alles wat er was 
gebeurd in de Eerste Wereldoorlog.


