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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

M Historisch verbanden:
    Wat vooraf ging aan de vorming van Europa en de EU:
    F De ontwikkeling van het Europa zoals nu wij kennen,
        wordt gekenmerkt door verschillende tijdvakken. 

        Vooral het tijdperk van de Verlichting (grofweg van de
        17e tot de eerste helft van de 19e eeuw), de daarop-
        volgende Franse revolutie en de Napoleontische
        oorlogen vormden het Europese continent in cultureel,
        politiek en economisch opzicht. 

        De industriële revolutie, die aan het einde van de 18e
        eeuw in Groot-Brittannië begon, leidde tot radicale
        economische, culturele en sociale veranderingen in
        West-Europa en uiteindelijk in de rest van de wereld. 
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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

M Historisch verbanden:
    Wat vooraf ging aan de vorming van Europa en de EU:
    F In de geschiedenis is Europa het toneel geweest van
        vele grote en vernietigende oorlogen, waarvan beide
        wereldoorlogen alles overtroffen. 

        Vanaf de 2e wereldoorlog nam de West-Europese
        dominantie in de wereld (m.n. vanuit Groot-Brittannië,
        Frankrijk en Nederland) sterk af en werden de rollen 
        van de Verenigde Staten en de Sovjetunie prominenter. 

        De Koude Oorlog die daarna volgde, verdeelde Europa
        langs het IJzeren Gordijn tussen de NAVO in het Westen
        en het Warschaupact in het Oosten, hetgeen stand hield
        tot de val van de Berlijnse Muur in 1989. 
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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

M Historisch verbanden:
    Wat vooraf ging aan de vorming van Europa en de EU:
    F Ook na de 2e wereldoorlog heeft in Europa oorlog
        gewoed: de Joegoslavische oorlogen (1991 -2001). 

        De wortels daarvan liggen in het etnische geweld
        tussen Serviërs, Kroaten en Bosniërs in de jaren '20 tot
        aan het einde van de 2e wereldoorlog, 
        toen Partizanenleider en maarschalk 
        Josip Tito leider van het voormalige 
        Joegoslavië werd.
        Na zijn dood in 1980, laaiden de span-
        ningen  onder de etnische groepen weer 
        op. Gebieden werden ingenomen, met 
        complete volkssverhuizingen, moordpartijen, en
        uiteindelijk een reeks van oorlogen tot gevolg.
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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

M Historisch verbanden:
    Wat vooraf ging aan de vorming van Europa en de EU,
    een kort overzicht van belangrijke gebeurtenissen:
    F 1803 -1815, serie Napoleontische oorlogen, gericht op
        het veroveren van Europa door Frankrijk, waarvan de
        bekendste:

        G 1812: Rusland-campagne; Rusland 
            bereidde herovering van Franse 
            satelliet-staat Polen voor, en werd 
            door Napoleon aangevallen met een 
            multinationaal leger, bestaande uit 
            ca. 680.000 soldaten. 
            Napoleon ‘won’, maar keerde terug
            met < 40.000 soldaten. 
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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

Europa na
Napoleon’s
Rusland-
campagne
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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

M Historisch verbanden:
    Wat vooraf ging aan de vorming van Europa en de EU,
    een kort overzicht van belangrijke gebeurtenissen:
    F 1803 -1815, serie Napoleontische oorlogen, vervolg:

        G 1813: Veldslag der Naties;
            waarbij Engeland, Pruisen,
            Rusland, Oostenrijk en Zweden 
            gezamenlijk het Franse leger 
            in Leipzig versloegen.  
            Napoleon werd naar het eiland 
            Elba verbannen, maar zou in 
            1815 terugkeren.
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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

M Historisch verbanden:
    Wat vooraf ging aan de vorming van Europa en de EU,
    een kort overzicht van belangrijke gebeurtenissen:
    F 1803 -1815, serie Napoleontische oorlogen, vervolg:

        G Na de val van Napoleon werd in de periode 1814 -
            1815 het Weense Congres gehouden (door Engeland,
            Pruisen, Oostenrijk en Rusland).  
            Doel hiervan was  het realiseren 
            van een machtsbalans die moest
            voorkomen dat opnieuw één 
            Europees land alle macht zou 
            grijpen (en zo een bedreiging
            zou vormen voor de gevestigde
            monarchieën!). 

bron: NationaalArchief.nl
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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

M Historisch verbanden:
    Wat vooraf ging aan de vorming van Europa en de EU,
    een kort overzicht van belangrijke gebeurtenissen:
    F 1803 -1815, serie Napoleontische oorlogen, vervolg:

        G Tijdens het Weense Congres werden afspraken 
            gemaakt betreffende de institutionele reconstructie
            van Europa, waaronder:
            O staatkundige herordening (met inperking van
                Franse gebieden), 
            O heropbouw van vorstenhuizen, en
            O het ongedaan maken van sociale verworvenheden,
                zoals volksvertegenwoordigingen.  
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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

Europa rond
1815 
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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

M Historisch verbanden:
    Wat vooraf ging aan de vorming van Europa en de EU,
    een kort overzicht van belangrijke gebeurtenissen:
    F 1803 -1815, serie Napoleontische oorlogen, vervolg:

        G 1815: Slag om Waterloo; 
            In 1815 wist Napoleon uit gevangenschap op Elba te
            ontsnappen.  Na aankomst in Frankrijk lukte het
            Napoleon al snel zo’n 200.000 manschappen te
            mobiliseren met wie hij in juni een wig probeerde te
            drijven tussen de Britse en Pruisische legers in het
            zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

>> 
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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

M Historisch verbanden:
    Wat vooraf ging aan de vorming van Europa en de EU,
    een kort overzicht van belangrijke gebeurtenissen:
    F 1803 -1815, serie Napoleontische oorlogen, vervolg:

        G 1815: Slag om Waterloo;  
            De Weense Congres-landen, met 600.000 soldaten
            onder leiding van de Brit Wellington, versloegen
            Napoleon’s 200.000 man, waarna Napoleon in
            december 1815 voorgoed naar het eiland St. Helena 
            werd verbannen.
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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

M Historisch verbanden:
    Wat vooraf ging aan de vorming van Europa en de EU,
    een kort overzicht van belangrijke gebeurtenissen:
    F 1830: Juli revolutie;
        in 1830 belandde Frankrijk in een revolutie door de
        middenklasse, waarbij koning Karel X gedwongen 
        werd af te treden. 
        De revolutie vormde in datzelfde jaar een inspiratiebron
        voor anderen in Europa.  Vergelijkbare revoluties deden
        zich voor in Italië, Duitsland en ook in het Verenigd
        Koninkrijk der Nederlanden, met als doel het instellen
        van liberaal politieke systemen (liberale grondwetten,
        verdrijving vreemde heersers).  In het Verenigd
        Koninkrijk der Nederlanden leidde dit rond 1830 tot de
        afsplitsing van België en Luxemburg.
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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

M Historisch verbanden:
    Wat vooraf ging aan de vorming van Europa en de EU,
    een kort overzicht van belangrijke gebeurtenissen:
    F 1864 - 1908: verschillende conflicten, merendeels i.v.m.
        ver- of herovering van strategisch belangrijke
        gebieden, waaronder:
        G 1864: Oorlog Pruisen - Denemarken, waarbij Pruisen
            industriegebied Schleswig-Holstein innam; 

        G 1870 - 1871: Franco-Pruisische oorlog; kanselier Von
            Bismarck lokte oorlog uit met Napoleon III, en kwam
            toen in bezit van mijnbouwgebied Elzas-Lotharingen;

        G 1908: Bosnië-crisis; internationale spanning door
            Oostenijkse annexatie van Ottomaanse provincie
            Bosnië / Herzegowina.
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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

M Historisch verbanden:
    Wat vooraf ging aan de vorming van Europa en de EU,
    een kort overzicht van belangrijke gebeurtenissen:
    F 1912 - 1913: 1e en 2e Balkanoorlogen; 
        Griekenland, Servië, Montenegro en Bulgarije in oorlog
        met het Ottomaanse Rijk (Turkije) i.v.m. herovering van
        door de Ottomanen bezet gebied.  Daarbij werden de 
        Ottomanen uit Europa teruggedrongen tot Istanbul.

        Kort nadien ontstond onvrede over de verdeling van de
        door de Ottomanen verlaten gebieden (met name over
        de inneming van Macedonië door Bulgarije), hetgeen in
        1913 tot de Tweede Balkanoorlog leidde.  Griekenland
        en Servië, later gevolgd door Roemenië, Montenegro en
        het Ottomaanse Rijk (!) voerden toen oorlog tegen
        Bulgarije, die in augustus 1913 capituleerde.
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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

M Historisch verbanden:
    Wat vooraf ging aan de vorming van Europa en de EU,
    een kort overzicht van belangrijke gebeurtenissen:
    F 1912 - 1913: 1e en 2e Balkanoorlogen, de aftermath;
        Na de 2e Balkanoorlog werd het grootste deel van de
        moslims in de Balkan verdreven uit het Europese
        continent of koelbloedig vermoord. 
        Miljoenen Ottomanen, Slavische moslims, Albanezen,
        Bosniërs, Serviërs, Macedoniërs en Roma vluchtten naar
        Anatolië. De meeste moskeeën werden verwoest. 
  
        Servië kwam als sterke macht uit de Balkanoorlogen,
        wat leidde tot spanningen met buurstaat Oostenrijk-
        Hongarije, die delen van Bosnië en Herzegovina had
        geannexeerd.
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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

M Historisch verbanden:
    Wat vooraf ging aan de vorming van Europa en de EU,
    een kort overzicht van belangrijke gebeurtenissen:
    F 1914, begin van de de 1e Wereldoorlog;
        op 28 juni 1914 werd de Oostenrijkse aartshertog en
        troonopvolger Franz Ferdinand gedood bij een aanslag
        in Sarajevo. 
        Voor Oostenrijk-Hongarije vormde dit mede de
        aanleiding om op 28 juli 1914 Servië aan te vallen. 

        Bondgenoot Rusland had intussen al toegezegd Servië   
        militair te steunen. Toen vervolgens Duitsland,
        bondgenoot van Oostenrijk-Hongarije, op 1 augustus de
        oorlog aan Rusland verklaarde, was de start van de 1e
        wereldoorlog een feit. 

>> 
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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

M Historisch verbanden:
    Wat vooraf ging aan de vorming van Europa en de EU,
    een kort overzicht van belangrijke gebeurtenissen:
    F 1914, begin van de de 1e Wereldoorlog;
        Op 1 augustus werd Luxemburg door Duitsland bezet;
        op 2 augustus verklaarde Duitsland de oorlog aan
        België, en op 3 augustus aan Frankrijk. 
        In reactie op de Duitse agressie verklaarde Engeland op
        4 augustus de oorlog aan Duitsland. 
        Het Ottomaanse Rijk en Bulgarije sloten zich aan bij
        Duitsland en Oostenrijk-Hongarije, in de verwachting
        daarmee verloren gebieden terug te krijgen.

        Binnen een week waren dus alle Europese groot-
        machten met elkaar in oorlog geraakt.
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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

M Historisch verbanden:
    Wat vooraf ging aan de vorming van Europa en de EU,
    een kort overzicht van belangrijke gebeurtenissen:
    F 1914 - 1918: 1e Wereldoorlog; 
        hierbij staan de Centraal-Europese mogendheden
        (Duitsland - Oostenrijk/Hongarije - Bulgarije -
        Ottomaans Rijk)  tegenover de Triple Entente (Engeland
        - Frankrijk - Rusland, met later Italië en de VS).  
        Dodental tijdens WO-I: ca. 22 miljoen, waarvan ca. 11
        mijloen militairen, en ca. 11 miljoen burgers.

    F 1919: Verdrag van Versailles, waarbij enorme herstel-
        betalingen door Duitsland worden bepaald, alsmede de
        terugvordering van het gebied Elzas-Lotharingen.
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Europa 1918-1937 
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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

M Historisch verbanden:
    Wat vooraf ging aan de vorming van Europa en de EU:
    F 1920: oprichting Volkerenbond; 
        de voorloper van de VN, echter zonder deelname van 
        VS.  De Amerikanen wilden alleen deelnemen onder
        voorbehoud dat uitsluitend het Amerikaanse Congres
        zou kunnen beslissen over deelname van de VS aan
        mogelijke oorlogen in de toekomst.

    F 1921, oprichting BLEU: 
        Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, een douane-
        unie én muntunie (Belgische en Luxemburgse franken
        werden aan elkaar gekoppeld).  Deze unie bestaat nog
        steeds, hoewel de meeste verdragsbepalingen door EU-
        verdragen zijn vervangen.
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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

M Historisch verbanden:
    Wat vooraf ging aan de vorming van Europa en de EU:
    F 1933; 
        Nazi’s aan de macht in Duitsland, Hitler wordt kanselier.

    F 1936: Rome-Berlijn-as;
        Italië aangesloten bij Duitsland in de strijd tegen het
        bolsjewisme. Hitler zocht toenadering tot het Italië van
        fascistisch dictator Mussolini omdat hij steun nodig had
        voor zijn agressieve buitenlandse politiek.  Dit met het
        oog op zijn volgende doel: aansluiting (’Anschluss’) van
        Oostenrijk bij Duitsland, hetgeen in 1938 geschiedde.

        Het Japans Keizerrijk zou zich later ook bij deze as
        (’Asmogendheden’) aansluiten.
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EUROPESE INTEGRATIE

De vorming van Europa

M Historisch verbanden:
    Wat vooraf ging aan de vorming van Europa en de EU:
    F 1939: begin van 2e Wereldoorlog;
        Albanië door Italië geannexeerd; Polen en Tsjecho-
        slowakije door Duitsland binnengevallen, wat leidde tot
        de ontketening van de 2e Wereldoorlog.
        Dodental tijdens WO-II: ca. 80 miljoen, waarvan ca. 25
        miljoen militairen en ca. 55 miljoen burgers (waarvan
        ca. 6 miljoen Joden).
        Nederlands dodental: ca. 210.000, incl. ca. 25.000 in
        Nederlands Indië.

    F 1945: Capitulatie van Duitsland (en Japan),  
        waarbij Duitsland werd verdeeld in 4, door VS, GB,
        Frankrijk en Rusland, bezette zones.  O-Europa werd
        ingenomen door Communisten.
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