Een wapenstilstand is niet
hetzelfde als een vrede. Daarover
gaan de landen vanaf januari 1919 in
het paleis van versailles bij parijs
lang over praten...

In 1918 is na vier lange jaren
vechten de eerste wereldoorlog
voorbij. In een trein in frankrijk
wordt de wapenstilstand
getekend.

...kolonies In afrika en
azië afstaan...

Duitsland mag als verliezer van de oorlog
niet meepraten. De landen die het meeste te
hebben vertellen zijn frankrijk, engeland
en de verenigde staten. Zij bepalen de
straffen voor duitsland...

...veel grond afstaan...

...geen leger met meer dan
100.000 soldaten...

...geen sterke vloot meer...

...demilitarisering van
Een deel van het
grensgebied met
Frankrijk, rijnland...

...geen luchtmacht
meer...

...en heel veel herstelbetalingen Aan de landen
die oorlogschade hebben opgelopen door
duitsland.

Het enige dat de duitsers moeten doen is
het verdrag ondertekenen...

Dit is geen
verdrag, dit is
een dictaAt!

...En exact 5 jaar na de
aanslag in sarajevo, de
aanleiding van de oorlog,
is de vrede van versailles
klaar.

Ondertussen is er chaos in duitsland. De keizer is na de eerste
wereldoorlog naar nederland gevlucht en er ontstaan revoluties en
ruzies tussen verschillende groepen: aanhangers van de gevluchte keizer
en communisten. Sommige groepen proberen zelfs de macht te grijpen!

De regering van de weimarrubliek,
een veelgebruikte naam voor
duitsland na de oorlog, kan de
problemen nauwelijks aan.

Er is veel werkloosheid, waaronder
veel ontslagen en gewonde Soldaten,
en armoede. En de herstelbetalingen
zijn zwaar.

het gaat erg slecht met de
economie en is geld niets meer
waard! Zo is het goedkoper om
geld als brandstof te gebruiken
in plaats van hout!

Sommige ontevreden duitsers richten
partijen op waarin ze praten over hun
onvrede. Één van die partijen is de
nationaal-socialistische duitse
arbeiderspartij, de nsdap.

Een jonge oostenrijker heeft zich hierbij
aangesloten en neemt de leiding over...Zijn
naam is adolf hitler.

Tijdens de eerste
wereldoorlog vecht hij,
hoewel hij oostenrijker
is, voor de duitsers.

Hij is teleurgesteld over het verlies van de oorlog en in toespraken spreekt
hij fanatiek over het dictaat van versailles en over de gevAren van het
communisme en de joden.

In 1923 willen Hitler en zijn aanhangers, ook wel nazis genoemd, een einde
maken aan de vernedering van duitsland en proberen de macht te grijpen.
Een staatsgreep die begint in münchen...

...deze staatsgreep mislukt volledig en hitler
krijgt een gevangenisstraf van 5 jaar.

In de gevangenis, waar
hitler veel vrijheid
heeft, schrijft hij het
boek mein kampf.

In dit boek vertelt hij
over zijn jeugd en de
toekomst van duitsland
en de joden.

Na 13 maanden komt hitler vrij. Hij gaat
nAdenken over zijn toekomst. In duitsland is
namelijk veel veranderd sinds hij in de
gevangenis is gekomen...

...amerika leent geld aan duitsland. Met
een deel van dat geld betaalt duitsland
herstelbetalingen aan frankrijk en
frankrijk koopt weer spullen in amerika.

...het gaat namelijk veel
beter in duitsland. De
economie groeit. Dit komt
door een plan van de
amerikaanse bankier dawes...

De duitsers hebben weer meer geld te besteden. Ook aan vrije tijd. Zo gaan
veel duitsers naar het cabaret, dat in die jaren erg populair is, of naar de
bioscoop waar ze kijken naar de film der blAue engel met de populaire
actrice marlene dietrich.

Nu het goed gaat genieten mensen
van de welvaart en luistert
vrijwel niemand meer naar de
ideeën van hilter en in het midden
van de jaren 20 lijkt zijn rol
uitgespeeld....

...lijkt, want in 1929 staat de
Economie van de verenigde staten op
de rand van de afgrond!

...overproductie, wel Spullen
maken, maar niet verkopen....

...kopen op afbetaling...

...zorgen voor werkloosheid...

...waardoor mensen minder kopen
en bedrijven failliet gaan...

...en nog meer mensen werkloos
worden.

Uiteindelijk storten ook de aandelenbeurzen op wallstreet in...

The great depression, de crisis van de jaren '30
is een feit.

...maar ook duitsland.
De crisis raakt het land
dan ook erg hard. Zeker
nu het dawesplan ook is
stopgezet!

Veel landen die met de
verenigde staten
handelen worden
meegesleurd de crisis
in. Nederland...

En net zo als na de eerste wereldoorlog
hebben de mensen steeds minder vertrouwen in
de democratische regering. Ze hebben behoefte
aan een sterke leider, die de crisis wél kan
oplossen!

Dit is het moment waarop hitler heeft gewacht! Na zijn mislukte staatgreep
wil Hij nog steeds de baas in duitsland worden: niet meer met een
staatsgreep, maar via verkiezingen. De crisis zal ervoor zorgen dat meer
mensen op hem stemmen! Zijn verhaal is niets anders dan in 1923: het dictaat
van versailles in slecht en alle ellende is de schuld van de communisten
en de joden!

De duitsers zien in hem
de sterke leider die ze
nodig hebben!

Misschien
kan hij mij
aan werk
helpen...

Bij de verkiezingen van
novEmber 1932 wordt de
nsdap de grootste
partij...

...en in januari 1933
wordt hij ministerpresident van duitsland.

Toch is hitler nog niet tevreden. Zijn partij is wel de grootste partij, maar
hij heeft nog niet de meererheid in de rijksdag, het parLement van duitsland.
En om wetten te maken heb je die meerderheid nodig! hitler heeft een hekel
aan eindeloze discussies, hij wil snel beslissingen kunnen En een democratie
houdt dat tegen!
Op 23 februari 1933 wordt de
rijksdag in brand gestoken. Een
nederlandse communist, marinus
van der lubbe, wordt opgepakt en
veroordeeld.

Hitler waarschuwt de duitse bevolking: de communisten willen de macht
grijpen! Geef mij alle macht om dit tegen te gaan! De rijksdag gaat akkoord:
de machtigingswet wordt aangenomen! De grondwet is uitgeschakeld en
veel rechten van de burgers worden ingetrokken! Duitsland is vanaf dat
moment een dictatuur met Hitler als dictator!

Hilter heeft nu vrij spel om al zijn tegenstanders uit de weg te ruimen.
Tijdens de nacht van de lange messen, 30 juni tot 2 juli 1934, schakelt hij
belangrijke tegenstanders binnen zijn eigen partij uit. De sa wordt door de
ss onschadelijk gemaakt. Belangrijke leiders, zoals sa-leider ernst rohm,
worden opgepakt en zonder proces terechtgesteld!

Op 2 augustus 1934 overlijdt president von hindenburg. Hitler is op dat
moment Minister-president én president, oftewel führer van duitsland!

En die positie zou hij niet meer afstaan tot zijn
zelfmoord in april 1945!
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