
De eerste wereldbrand
Iedcleen rveet dat de moorcl die de
Servische studcnt Prinzip op z8
juni r9i4 te Selajervo ihooldstad
van Bosnië, een Slavisch gebied
dat sedert igo8 bij Oostcnrijk-
Hongarije was eeannexeerd)
pleegde op de ()ostenrijksc kroon-
prins Frar-rz-Ferdinar-rd en diens
echtgenote, de rechtstreekse aan-
leidir-rg is gerveest tot de eerste
wereldoorlog. FIet onderzoek wecs
uit dat Prinzip een lid lvas van de
gehe ime natior"ralistische e n ter-
roristische vereniging t,De Zwarte
Hand", Het rvas een sekte van
Servische officieren die nauwc
betrekkingen onderhield met de
leidcr van de Servische veiliglieid
Dimitrijevitch en met bepaaldc
leden van de Servische rcgering
en de generale staf. Men kon zich
moeihjk icts pijnlijkers indenken.
Oostenrijk nam de geboden ge-
legenheid om Servië de oorlog tc
verklaren sretig waar.

\ochtans rvaren er een heei stel-
lrrje dicpele oolzakcn aanwezig.
\tooreclst \\,as er het stclsei r-an
vcld raq, r r. Dc t n , e lror rt en im-
mers die het in igI.1 zouden uit-
vcchten, stonden reeds sedert
rclo4 tegenovcr elkaar. Enerzijds
de dlicvoudige Enterltc of de
scallieerden: Groot-Blittanniê,
Rusland en Frankrijk en aan de
andere kant de drievoudige AIlian-
tie Duitsland, Oostenrijk-Honga-
rije en Italië. Gaandeweg ver-
deelde dir stelsel Europa in twee
r.'ijandige machtsgroepen, *'at het
oorlogsgevaar in ruime mate ver-
hoogde. Op de trveede plaats viel
hct toenemende militarisme en de
bervapeningsn'edloop aan te stip-
pen. Daaruit ontstond de Duits-
Britse tegenstelling op maritiem
gebied. Groot-Brittannië voelde
zich inderdaad door de bouw van
de Duitse slagvloot in iBgB (onder
admiraal von Tirpitz) in zijn be-

staan bedreigd. Als derde oorzaak
dient ook het overdrcven ralio-
naiisme velmeld. In alle landen
spitstc het zelfbervustzijn zich toe:
zowel in Duitsland (pangerma-
nisme, Drang r-rach Osten), als in
Rusland (pansiavisme) en als in
Franklijk (de revanchebe'"veging
om het verlies van Elzas-Lotharin-
gen na de oorlog van rBTo) . Het
economisch impcrialisme kwam
vooral sterk tol uiting I ussen
Duitsland en Groot-Blittannië in
de wedijver om de markten en
koloniën, bU het invoeren van
bepaalde protectionistische maat-
regelen en bij het aanleggen van
intercontinentale spoorweglijnen :

de K.K.- (Kaapstad-Kaïro) lijn
in Alrika of dc B.B.- (Berhjn-
Bagdad) lijn van Europa naar
Azië. Uiteindelijk speelde in alle
landen de vergiltiging der open-
bare opinie door de dagbladen
(vooral in de periode van zB juni
tot 28 juli r9r4) een grote rol in
de voorberciding van de eerste
wereldoorlog. Op zB juli verklaar-
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de Oostenrijk de oorlog aan Ser-
vië. Op r augustus deed Duits-
larrd dit aan Rusland, op 2 augLls-
tus aan Frankrijk en 2 dagen later
aan België, doch dezcllde dag ver-
klaarde Groot-Brittannië de oor-
1og aan Duitsland.
Aanvankelijk lekenden de Duit-
sers met maarschalk Hindenburg
en hoofdkwartiermeester Luden-
dorffop een bliksemoorlog. In het
westen stoptc de Franse generaal
Joffre in de slag aan de NIarne
(B-rz september) echter hun op-
mars naar Parijs, terwijl koning
Albert aan de IJzer hen de toe-
gang tot de zee ontzegde.Geduren-
de vier jaar zouden de kansen in
deze bloedige loopgravenoorlog
wisselen. Ook in het oosten slaag-
den de Russen erin, ondanks grote
Duitse successen als 'Iannenberg
en de Mazoerische meren, een
verdedigingslijn in de Oekraïne te
venvezenlijke n en het front tot
r g I 7 te stabiliseren. Een derde
front ontstond toen Italië (aan-
vankelijk bondqenoot van Duits-

land) in maart rqr5 eveneens de
zijde del geallieerdcn koos, evcnals
Roemenië, Grie kenland, Cihina.

Japan, I)ortugal en Brazilië. rqr6
bracht lveinig verandering, ver-
mits de qlootse Drritre pogirrq om
in febmali met een massale a:rnval
doorhe en he t fi-ont te breke n, door
de lveclstand del Franse poilus
onder I)étain r,verd gebroken.
rgr T \lras cchter bcslissend. Presi-
dent \\'ilson van de U.S.^\. tlad
eveneens in het stlijdperk na de
Duitse bekendmaking van dc on-
beperktc duikbotcnooriog. An-
derzijds kon Duitsland dool de
vrede van Brest-Litowsk 1na de
Russische revolutie in maart en
oktobr'r waarbij hct communisme
de macht in handen kre eg)
2 ooo ooo manschappen naar het
westelij k front overbrengen.
Na drie mislukte aanvallen van
Ludendorff (waarbij hU in de
streek van Ieper giltgas of ,vperite
gebruikte en duizenden Duitse
studenten te Langemark opoffer-
de) braclit de lentc van rqrB cen-

\{aar het qewone volk niet
vatbaar was voor oorzaken
van politieke, economische ol
ideologischc aard, vorrden de
( )ostenrijks-Hongaarsc- leiders
een dankbalc aanleidins ir1 de
scnsationelc moold op Franz-
Ferdinand om Servië cle oor-
log te verklaren. Toen ook de
andere moqendheden toebe-
tcn, ontstond het ecrste lve-
r', ldconllict dar pas r icl jaar
later tot de overwinning der
geallieerden leidde.

heid in het bevel van het $'esterse
kamp. Opperbevelhebber maar-
schalk Foch zette toen het eind-
offensiel in dat leiden zou tot de
neder'laag van Duitsland, tot de
troonsafttand van keizer Willem II
en tot de wapenstilstand van r r
nor.ember rgr8 te Rethondes bij
Compiègne.
In juni rqrq werd uiteindelijk te
Versailles de vrede getekend.
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