
Europa en de Wereld 
ca.1850 -1900





Grote Kracht: De Verlichting (Rationalisme)

• “Alle mensen zijn gelijk”

• Alle mensen zijn “redelijke’ (rationele) 
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Grote Kracht: De Verlichting (Rationalisme)

• “Alle mensen zijn gelijk”
• Franse Revolutie: Vrijheid, Gelijkheid en 

Broederschap
• Roep om:
• Grondwet
• Democratie
• Efficiënt wetgeving
• Efficiënt en rechtvaardig bestuur en 

rechtspraak

• Napoleon maakte Europa meer “Gelijk”

John Locke



Grote kracht: Nationalisme (Romantiek)

• Nationalisme overwint in deze periode

• De soevereine natie staat wordt het voorbeeld voor de rest van de wereld

• Het nationalisme en het streven naar een (eigen) natie staat bracht 
mensen samen of brak ze op in kleinere delen

• In de negentiende eeuw vonden regeringen dat een land niet te besturen 
of te “ontwikkelen” viel zonder steun en een gevoel van saamhorigheid van 
de onderdanen
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Revoluties van 1848



Europa 1859 - 1871

• Voor 1860 waren er twee grote natie staten: Frankrijk en Groot 
Brittannië

• Kleinere staten: Portugal, Zwitserland, Nederland, Scandinavische 
landen, België

• “Verbrokkelde” staten zoals Hannover, Beieren, Baden (Duitsland), 
Sardinië, Toscane, Venetië (Italië)

• Grote Rijken met zeer diverse bevolking: Oostenrijk-Hongarije, 
Rusland, Ottomaanse Rijk. (En de Verenigde Staten)



Europa in de laatste Twee Eeuwen

• 1789 – 1815   Reeks van internationale oorlogen (Franse Revolutie en 
Napoleon)

• 1815 – 1854  (Relatieve) Vrede tussen de grote staten

• 1854 – 1871 Reeks oorlogen: Eenwording van Italië en Duitsland
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Europa in de laatste Twee Eeuwen

• 1871 – 1914 (Relatieve) Vrede in Europa

• 1914 – 1918  Wereldoorlog

• 1918 – 1939 (Relatieve) Vrede in Europa

• 1939 – 1945 Tweede Wereldoorlog

• 1945 - 2022  (Relatieve) Vrede in Europa

• 2022 - ???



Europa rond 
1848



Nederland

• 1815 Koninkrijk der Nederlanden

• 1830 Belgische Afscheiding

• 1830 – 1848 “Crisis van de Nederlandse 
Staat”

• 1848  Grondwet van Thorbecke



Europa rond 
1848



Krimoorlog

• 1853 breekt de oorlog uit tussen Rusland en het Turkse Rijk

• 1854 sluiten Frankrijk en Groot Brittannië zich aan bij de Turkse zijde

• Koninkrijk Piëmont-Sardinië-Savoye sluit zich ook bij hen aan. (Wil 
straks aan de onderhandelingstafel zitten)



Eerste Moderne oorlog

• Eerste oorlog met journalisten

• Nieuw Artillerie kogels en kanonnen

• Massa geproduceerde geweren

• Zeemijnen

• Kustverdedigingsschepen



• Eerste massa geproduceerde bestek

• Eerste massa geproduceerde fornuis/ovens  (soyer stove)



Turkse Rijk

Eind 19e eeuw de 
zieke oude man van 
Europa





Duitsland 1870- 1918

• Het Tweede Rijk  !!!!



• Kaart 1789

• 1860 – 1871

• Duitse 
eenwording



Otto von Bismarck
1 april 1815  Schönhausen (Elbe) –
30 juli 1898 Friedrichsruh in de omgeving van Aumühle

Juncker
Intelligent
Protestant
Eigenzinnig
Ongevoelig voor kritiek
Geen Duitse nationalist
Geen democraat
Geen liberaal

Realpolitiek

Pruis



Bismarck :  REALPOLITIK

• “Niet door redevoeringen of meerderheid van stemmen worden de 
grote vraagstukken van vandaag de dag opgelost – dat was de grote 
fout van 1848 en 1849 – maar door bloed en ijzer”



The third version of the 
proclamation of Prussian 
king Wilhelm I as German 
Emperor at Versailles, by 
Anton von Werner. The first 
two versions were destroyed 
in the Second World War. 
This version was 
commissioned by the 
Prussian royal family for 
chancellor Bismarck's 70th 
birthday.

Wilhelm I of Germany
Otto von Bismarck

Date 1885
Medium oil on canvas
Dimensions Height: 
250 cm (98.4 ″); Width: 250 
cm (98.4 ″)
Collection 
Bismarck Museum 





• Keizerrijk Duitsland
• 1871  -1890

• 25 staten
• Geen echte democratie
• Semi-constitutionele 

monarchie 

• Pruissen regeert
• 1872 afschaffing heerlijke 

rechten van de Junckers



Bismarck  politiek 1871 -1890

• Duitsland is “af”

• Geen buitenlandse avonturen, geen drang tot expansie

• Geen koloniën

• Probeert Duitsland meer tot een eenheid te maken



Spotprent: Bismarck met de touwtjes in handen. Met zijn 
alliantiepolitiek probeerde hij de vrede te bewaren.



Industriële Revolutie

• Tweede Golf

• Komst stoomtrein en spoorwegen, stoomschip etc.

• Massaproductie van b.v. levensmiddelen  

• Gevolg toenemende urbanisatie

• Verspreiding van de Industriële Revolutie over heel Europa

• Sociale vraagstuk





Stimulansen

• Vennootschappen speelden met aandelen en speculatie daarin een grote rol

• Oprichting Vennootschappen in Pruissen

• 1867 – 1870 : 88

• 1871 - 1873 : 928

• Bankierswezen 

• 61 nieuwe banken

• 1871  - 1873 Herstelbetalingen van Frankrijk na de oorlog (5 miljard goudfrank)

• Duitsland stapte over op de goudstandaard (en verkocht haar zilver)



Beurspaniek 1873

• Zwarte Vrijdag  9 mei 
1873 in Wenen

• Illustratie uit Leipzig, 21 
juni 1873



Grote Depressie 1873 -1896

• Wereldwijde economische crisis die volgde op de tweede golf van de 
industriële revolutie

• Kenmerken

• Werkloosheid

• Langzame economische groei

• Deflatie (Prijsdalingen)

• “Einde” klassiek liberalisme



Emigratie uit het Duitse Rijk
Hamburg, Bremen, Antwerpen en (eerst vanaf 1874 statistisch 

geregistreert) Stettin 

1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 

75.912 125.650 103.638 45.112 30.773 28.368 21.964 24.217 33.327 



Frankrijk 1871  - 1940

• 1870- 1871  Frans-Pruisische Oorlog

• Uitkomst: Derde Republiek

• Nasleep van Frans-Duitse oorlog en de Parijse Commune



Napoleon III

• Karel Lodewijk Napoleon 
Bonaparte (Frans: Charles-
Louis-Napoléon Bonaparte; 

• Geboren te Parijs op  20 april 
1808 Gestorven te Chislehurst
bij Londen op 9 januari 1873



• Noordelijke bezetting door 
Pruisen     

• Boete van 5 miljard 
Goudfrank

• Verlies Elzas Lotharingen                                                                                                    



Derde Republiek

• Algemene verkiezingen

• Republikeinen versus Monarchisten

• Republiek met een president

• Macht kwam uiteindelijk te liggen bij het parlement. President kon 
geen verkiezingen uitschrijven.

• Katholieken, Republikeinen, Conservatieven

• 50 kabinetten tussen 1870 - 1914



Pierre-Auguste Renoir, 
Dance at Le Moulin de la 
Galette (Bal du moulin de la 
Galette), 1876, Musée 
d'Orsay

Zonnig
Burgerlijk
Onbezorgd
Kleurrijk



llya Repin (1844-
1930)
Een Parijs Café
oil on canvas
120.6 x 191.8 
cm.
Painted in 1875 



• Boetedoening voor de 
nederlaag tijdens de Frans 
Duitse oorlog

• En de Parijse Commune van 
1871

• Boven op de meest 
opstandige wijk: 
Montmartre



• Macht van de kerk over o.a. 
onderwijs wordt aan banden 
gelegd

Virgin of Consolation
William-Adolphe Bouguereau"



Frankrijk

• Revanche gedachte  !!!!!!!!

• Duitsland is de vijand

• Nationalisme heerst.

• Leger is een onaantastbaar instituut



Dreyfus affaire

• Alfred Dreyfus (1859-1935)

• Emile Zola



• Pro en anti Dreyfus

• Als ware het

• Voor en tegen Trump

• Republikein tegenover Democraat 

Drawing by Caran d'Ache in Le Figaro on 14 February 1898



Italië

• Eenwording na 1848

• Land met grote problemen





Verdi

• Viva Verdi

• Victor

• Emanuel

• Re

• D

• Italia

• Victor Emanuel, 
Koning van Italië



Turijn     
Juvarra
Palazzo 
Carignano





Italië   1870  -1914

• Katholiek versus Liberaal/ Democraat

• Noord versus Zuid

• Armoede probleem

• Republikeinen hebben een conflict met 
de paus

• Irredentisme





Groot Brittannië

• Democratie.   Vertegenwoordigers worden niet betaald.

• Koloniale Mogendheid

• Langzaam uitbreiding kiesrecht en sociale wetgeving

• Financieel Centrum

• Goudstandaard in de wereld leidt uiteindelijk tot lagere prijzen



1869 opening Suezkanaal

• 1873  Lange Depressie van Groot Brittannië

• Wet van de remmende voorsprong







Verdeling bevolking van Oostenrijk-Hongarije

• (Joden, Roma en Friaulers zijn niet afzonderlijk opgenomen) 

• Duitsers 24%

• Hongaren 20%

• Tsjechen 13%

• Polen 10%

• Roethenen 8%

• Roemenen 6%

• Kroaten 5%

• Slowaken 4%

• Serven 4%

• Slovenen 3%

• Italianen 3%

• Bosniakken 2% 



De Oostenrijkse Dubbelmonarchie

• 1867   Dubbelmonarchie

• Oostenrijk

• Hongarije

Frans Jozef I van Oostenrijk was van 1848 tot 1916 keizer van 
Oostenrijk en apostolisch koning van Hongarije (na 1867 
bekend als Oostenrijk-Hongarije).

Sissi door Franz Xaver Winterhalter



• Elisabeth van Beieren werd ook 
beroemd door haar invloed op 
de mode en om haar 
schoonheid, dieet, lichamelijke 
oefeningen en sport, die haar 
het uiterlijk gaven van een 
anorexia nervosa-patiënte. 
Elisabeth was 1 meter 72 lang, 
maar woog in het algemeen 
tussen de 45 en 50 kilo.









Ottomaans Rijk in verval

• Turkse Rijk is de Oude Zieke Man in Europa

• Steeds conflicten met Rusland.

• Geholpen door Frankrijk en Engeland

• 1856 – 1876 Poging tot Hervormingen. Abdul Aziz, 
Sultan. (Spoorwegen etc.)

• Leende (te) veel geld. Werd afgezet.

• Sultan Abdulhamid II volgde hem op (regeerde 31 
August 1876 – 27 April 1909)



Ottomaans Rijk in verval

• Turkse Rijk is de Oude Zieke Man in Europa

• Armeense slachting

• Paranoïde



Russisch-Turkse oorlog (1877-1878)

• Rusland ging in de aanval

• Pan-Slavisme en nationalisme speelde een rol

• Constantinopel werd Tsarigrad genoemd.



Panslavisme en Slavofilie

• Slavofilie was een intellectuele beweging uit de 19e eeuw die wilde 
dat het Russische rijk werd ontwikkeld op basis van waarden en 
instellingen die voortkwamen uit zijn vroege geschiedenis. 

• Slavofielen verzetten zich tegen de invloeden van West-Europa in 
Rusland.



Nikolay Yakovlevich Danilevsky

• Leefde van 1822 – 1885

• 1871 verscheen van hem Rusland en 
Europa: Een beschouwing over de politieke 
en culturele relaties van de Slavische Wereld

• Voorspelde dat Europa in een lange oorlog 
met Europa terecht zou komen. 

• Het eindpunt zou een Slavische federatie 
zijn die de wereld zou domineren





1878  Verdrag van San Stefano

• Het verdrag voorzag in de 
oprichting van een autonoom 
Vorstendom Bulgarije na bijna 
500 jaar Ottomaanse 
heerschappij in de Bulgaarse 
landen

• Het verontrustte zowel de 
buurlanden als Frankrijk en 
Groot-Brittannië. 



Jingoism

• We don't want to fight but by Jingo if we do

• We've got the ships, we've got the men, we've got the money too

• We've fought the Bear before, and while we're Britons true

• The Russians shall not have Constantinople! 



• 1878  Verdrag van San 
Stefano

• Herziening:

• 1878  Verdrag van Berlijn 



• Congres in 
Berlijn onder 
leiding van 
Bismarck




