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de grootmacht

Een grootmacht is een land met een sterke economie en een groot leger. Aan
het begin van de 20e eeuw zijn Duitsland, Frankrijk, Rusland, Groot-Brittannië
en Oostenrijk-Hongarije grootmachten.
het kolonialisme

Landen hebben koloniën. Een kolonie is een gebied dat wordt bestuurd door een ander land.
Nederlands-Indië is tot 1945 een kolonie van Nederland.
het bondgenootschap

Bij een bondgenootschap spreken landen af dat ze elkaar zullen helpen als er een oorlog is. In de
Eerste Wereldoorlog zijn bijvoorbeeld Duitsland en Oostenrijk-Hongarije bondgenoten van elkaar.
neutraal

Een neutraal land is een land dat geen partij kiest in een oorlog. In de Eerste Wereldoorlog was
Nederland neutraal.
de centralen

Het bondgenootschap van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije wordt de centralen genoemd.
de geallieerden

Het bondgenootschap van Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland wordt de geallieerden genoemd.
de loopgraaf

Een loopgraaf wordt gegraven. Soldaten kunnen zich in een loopgraaf beter beschermen tegen
aanvallen van de vijand.
de wereldoorlog

Een wereldoorlog is een oorlog die wordt uitgevochten over de hele wereld.
de Russische Revolutie

De Russische Revolutie is een opstand van de Russen tegen hun vorst (de tsaar).
de Vrede van Versailles

Als de Eerste Wereldoorlog is afgelopen ondertekenen alle partijen in 1919 de Vrede van Versailles.
de crisisjaren

De crisisjaren beginnen in 1929. Het is een moeilijke tijd. Er is nauwelijks werk.
Adolf Hitler

Adolf Hitler is de man die van 1933 tot 1945 de baas is van Duitsland.

Duitsland, Italië, Japan en hun bondgenoten worden in de Tweede Wereldoorlog de As genoemd.
Vanaf 1936 gaan Duitsland en Italië samenwerken. Beide landen geloven dat heel Europa nu om hen
draait. Net als met een echte as. De ‘as’ is ook de lijn die Duitsland en Italië samen vormen.
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Pearl Harbor

Pearl Harbor is een marinehaven. Bijna alle oorlogsschepen van Amerika liggen er. Japan
bombardeert in december 1941 de vloot en de haven. Vanaf dat moment vecht Amerika met de
geallieerden tegen de landen van de As.
het concentratiekamp

Een kamp waar mensen gevangengezet en gedood worden. Deze mensen zijn door de Duitsers
opgepakt. Het zijn bijvoorbeeld Joden, zigeuners, gehandicapten of homoseksuelen.
De concentratiekampen liggen vooral in Duitsland en Polen. Er worden tijdens de Holocaust 6
miljoen Joden vermoord.
de Holocaust

De vervolging van Joden en andere groepen mensen in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de
Holocaust worden 6 miljoen Joden vermoord in concentratiekampen in Duitsland en Polen. Veel
Joden sterven in gaskamers. Deze kamers lijken op grote badkamers, maar uit de kranen komt gas.
Anderen sterven door een ernstige ziekte of van uitputting.
de atoombom

Een atoombom verwoest heel veel in korte tijd. Maar ook lang na de ontploffing blijft de straling
schadelijk. De Verenigde Staten gooien atoombommen op de Japanse steden Hiroshima en
Nagasaki. Er sterven heel veel mensen.
de Verenigde Naties

De Verenigde Naties werden in 1945 opgericht. In dat jaar worden er 50 landen lid. Nu bestaan
de Verenigde Naties uit een groep van ongeveer 200 landen. Veel mensen gebruiken de afkorting
VN als ze het over de Verenigde Naties hebben. De landen van de VN willen dat er overal in de
wereld vrede is. Ze willen daarom goed met elkaar samenwerken. De VN stuurt vredesmissies naar
oorlogsgebieden. Ze komt ook op voor de mensenrechten.
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