Dit nooit meer! Zo dacht men na de grootste catastrofe die de mensheid ooit
had meegemaakt, de Eerste Wereldoorlog. Maar het duurde slechts 21 jaar tot
de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Die bleek nog véél gruwelijker, met
wereldwijd 72 miljoen omgekomen militairen en burgers.
In minder dan een halve eeuw was Europa er bijna in geslaagd zichzelf te
vernietigen. Europa was in 1945 moreel, politiek en economisch failliet.
Het was van ongekend kwaad tot nog veel erger gegaan, van Apocalyps (19141918) naar Armageddon (1939-1945), het einde der tijden.
Wat is er in 1919 toch gebeurd in Parijs, tijdens de vredesconferentie? Waarom
heeft men daar na de Great War geen duurzame vrede gecreëerd? Wat kan er
zijn gebeurd in die 21 jaren tussen de beide wereldoorlogen, het Interbellum?
Dit Interbellum was een onrustige periode van uitersten. Aan de ene kant zien
we de onbekommerde roaring twenties en allerlei avant garde in de kunsten.
Aan de andere kant waren er het snel opkomende of zich versterkende sociaaldarwinisme, racisme, antisemitisme, nationalisme, bolsjewisme, fascisme en
het misdadige nazisme, culminerend in de rampzalige Tweede Wereldoorlog.
Het mag een wonder heten dat Europa na de Tweede Wereldoorlog zo snel
overeind kwam en we nu al zo’n 75 jaar in vrede en welvaart leven.
Mijn lezing heeft als doel de complexe thematiek voor eenieder toegankelijk te
maken. Het verhaal begint met het ontstaan en de gevolgen van de Great War
en het Verdrag van Versailles, dat zoveel onheil heeft veroorzaakt.
Hierbij gaat speciale aandacht uit naar Duitsland en de vele landen in Centraalen Oost-Europa.

Vervolgens zal indringend worden ingegaan op de vele (veelal politieke)
ideologieën, de hierboven vermelde “-ismen”, afgerond door de gevolgen van
de Grote Depressie van 1929.
De presentatie eindigt met de lessen die we volgens mijn persoonlijke mening
uit de geschetste ontwikkelingen kunnen trekken.
~~~~
De presentatie bestaat in twee verschillende varianten:
- presentatie A van ¾ uur, met ca. 120 illustraties;
- presentatie B van een uur (excl. evt. pauze), met ca 140 illustraties;
- presentatie C van 1 ½ uur (excl. pauze), met ca 180 illustraties.
Vergoeding van reis- en parkeerkosten en daarnaast € 75 (A), resp. € 100 (B) en
€ 125 (C) tegemoetkoming in de productiekosten wordt bijzonder op prijs
gesteld.
Voor belangstellenden is na afloop een fraai geïllustreerde uitgave van
presentatie C in boekvorm beschikbaar, à € 15 p/st.
Apparatuur:
- ik neem laptop, beamer, afstandsbediening en een katheder mee.
- de organisator wordt gevraagd voor het projectiescherm te zorgen.
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