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Verdeling van Afrika



Opening van Afrika

David Livingstone, early explorer of the interior of Africa and 
fighter against the slave trade



Afrikaanse 
Koninkrijken

Ca 500 voor Christus 
tot 1500 na Christus

Let Op: de grenzen zijn
vloeibaar





A European map of 
West Africa and the 
Grain Coast, 1736. It 
has the archaic 
mapping designation of 
Negroland.



Staat voor vrijgemaakte slaven in 
Afrika



De Grote Trek is de tocht van 
zo'n 12.000 Nederlandstalige 
Afrikaner boeren, die vanaf 
1835 emigreerden uit de door 
de Britten geannexeerde 
Kaapkolonie naar het 
binnenland van Zuid-Afrika om 
hier hun eigen onafhankelijke 
Boerenrepublieken te stichten. 



Paul Kruger

Tweede Boerenoorlog was een conflict dat werd uitgevochten tussen het Britse 
rijk en de twee Boerenrepublieken (de Zuid-Afrikaanse Republiek en de Oranje 
Vrijstaat ) over de invloed van het rijk in zuidelijk Afrika van 1899 tot 1902



Lizzie van Zyl , bezocht door Emily Hobhouse in 
het concentratiekamp Bloemfontein



Stephanus Johannes Paulus (Paul) Kruger
(Bulhoek (Britse Kaapkolonie), 10 oktober 1825 – Clarens

(Zwitserland), 14 juli 1904), 
Oom Paul, was de vijfde president van de Zuid-Afrikaansche
Republiek (Transvaal) en 
de meest prominente Boer tijdens en tussen de 
Boerenoorlogen. 



De Opening van Afrika

• David Livingstone (Blantyre bij 
Glasgow, 19 maart 1813 – Chitambo
aan het Bangweulumeer, 1 mei 1873)

• Medicus, Missionaris

• Fel tegen slavernij

• Zambesi rivier, bronnen van de Nijl



Henry Morton Stanley 

• Denbigh (Wales), 28 januari 
1841 –

• Londen, 10 mei 1904) was een 
Welsh-Amerikaans-Brits 
journalist en 
ontdekkingsreiziger. 

• New York Herald (krant)



• 1871

"Dr. Livingstone, I presume?"



Henry Morton Stanley 

• Denbigh (Wales), 28 januari 
1841 –

• Londen, 10 mei 1904) was een 
Welsh-Amerikaans-Brits 
journalist en 
ontdekkingsreiziger. 

• New York Herald (krant)

• Nam contact op met Leopold II 
van België



Henry Morton Stanley 

• Denbigh (Wales), 28 januari 
1841 –

• Londen, 10 mei 1904) was een 
Welsh-Amerikaans-Brits 
journalist en 
ontdekkingsreiziger. 

• New York Herald (krant)





Leopold II van België

• Hij gebruikte ontdekkingsreiziger 
Henry Morton Stanley en de door 
hemzelf opgerichte Association 
internationale du Congo om hem 
te helpen aanspraak maken op Congo, 
een gebied dat nu bekend staat als de 
Democratische Republiek Congo.



Leopold II van België

• Koning Leopold II gaf Stanley 
duidelijke instructies: " Het gaat niet 
om Belgische koloniën. Het gaat om 
het stichten van een nieuwe staat die 
zo groot mogelijk is en om het bestuur 
ervan. Het mag duidelijk zijn dat er in 
dit project geen sprake kan zijn van 
het toekennen de minste vorm van 
politieke macht aan de Negers . Dat 
zou belachelijk zijn. De blanken, die de 
posten leiden, hebben alle macht. "



Stanleys tochten. 
rood: 1871-2, 
groen: 1874-7, 
blauw: 1888-9



Stanley

• 1882 sloot verdragen met 500 hoofdmannen in Congo



Afrika   andere ontdekkingsreizigers

• Karl Peters, Duitse 
ontdekkingsreiziger landde 
in Zanzibar

• De Fransman Brazza
claimde de Congo rivier

• Portugezen hadden 
ambitie in Mozambique en 
Angola

Pierre Savorgnan de Brazza, door Félix Nadar



Afrika

• Karl Peters, Duitse ontdekkingsreiziger landde in Zanzibar

• De Fransman Brazza claimde de Congo rivier

• Portugezen hadden ambitie in Mozambique en Angola







De (Koloniale) Conferentie van Berlijn,

• Bismarck

• 1884 -1885

• 15 Europese  landen 
en de VS



• Regels voor verdeling van 
Afrika

• Congo wordt een 
“vrijstaat”



Door de Algemene Akte van de Conferentie van 
Berlijn werd op 26 februari 1885 bepaald:

• Vrijheid van handel en scheepvaart op de Congo.

• Neutraliteit van de Congolese gebieden in geval van conflict.

• Feitelijke in bezit name (met het oog op het doen gelden van 
rechten.)

• Materiële en geestelijke verheffing van de inheemse bevolking.

• Bestrijding van de slavenhandel.



Begin 1887 arriveerde Stanley in Zanzibar en stelde 
voor dat Tippu Tip gouverneur zou worden van het 
Stanley Falls-district in de Congo-Vrijstaat



Kaart van Congo Vrijstaat met territoriale onderverdelingen 
van concessiehouders, eind 19e begin 20e eeuw.



Congolese arbeiders die latex (rubber) tappen nabij Lusambo in 
Kasai

Een missionaris wijst 
naar de afgehakte 
hand van een 
Congolese 
dorpsbewoner.





Lokale bevolking in Congo die 
gestraft werden omdat ze hun 
quota voor rubberwinning niet 
haalden





Een inlander krijgt slaag 
met de chicotte.



Nsala starend 
naar de hand en 
voet van zijn 
dochter Boali

De foto Nsala starend naar de 
hand en voet van zijn dochter 
Boali werd op 14 mei 1904 
genomen door de Engelse 
zendelinge Alice Seeley Harris.



De privémilitie van de Anglo-
Belgian India Rubber 
Company (ABIR) weer eens 
een raid had uitgevoerd op 
een naburig dorp dat de 
rubberquota niet kon 
opbrengen.

Uitsnede gebruikt in King Leopold's Soliloquy (1905)







Fashoda
Crisis











Map of the British Empire at its territorial peak in 1921



Map of the first (light blue) and second (dark blue) French 
colonial empires



Expositie van  
“Primitieve mensen”



Menselijke dierentuinen
etnologische exposities



“Lagere culturen”

• “Wilden”of “Uitgeworpenen
door God” aangezien 
andere culturen het 
christendom niet erkennen 
in relatie tot de schepping



Oudste vormen

• Tijdens de Renaissance ontwikkelden de 
Medici een grote menagerie in het Vaticaan.

• In de 16e eeuw had kardinaal Hippolytus
Medici een verzameling mensen van 
verschillende rassen en exotische dieren.

Portrait of Ippolito de Medici in a Hungarian Costume by Titian
(1532-33)



• Naar verluidt had hij een 
gezelschap van zogenaamde 
Savages, die meer dan twintig 
talen spreken; 

• Er waren ook Moren, Tartaren, 
Indiërs, Turken en Afrikanen.



Oudste vormen

• 19e eeuw werd het een soort circusact



• Sarah 
Baartman 
c.1789– 29 
December 
1815), 

• was een 
Khoikhoi
vrouw die als 
freakshow-
attractie in 
het 19e-
eeuwse 
Europa werd 
tentoongeste
ld onder de 
naam



• Een karikatuur van Saartjie
Baartman , genaamd de Hottentot 
Venus . Geboren in een Khoisan-
familie, werd ze in het begin van de 
19e eeuw tentoongesteld in 
Europese steden. 



• e begonnen als onderdeel van circussen en " 
freakshows " die exotische mensen 
tentoonstelden op een manier die verwant 
was aan een karikatuur die hun verschillen 
overdreef. 

• Ze ontwikkelden zich vervolgens tot 
onafhankelijke displays die de 
minderwaardigheid van de exposities aan de 
westerse cultuur benadrukten en hun 
onderwerping verder rechtvaardigden. 

• Dergelijke vertoningen waren te zien op 
meerdere wereldtentoonstellingen en op 
tijdelijke tentoonstellingen in dierentuinen



• Affiche voor een antropologische 
tentoonstelling in Parijs, ca. 1870

• In de jaren 1870 werden 
tentoonstellingen van 
zogenaamde "exotische 
populaties" populair in de hele 
westerse wereld 



• De Wereldtentoonstelling van 
1889, bezocht door 28 miljoen 
mensen, toonde 400 inheemse 
mensen als de belangrijkste 
attractie.

• Tussen 1877 en 1912 werden 
ongeveer dertig etnologische 
tentoonstellingen gepresenteerd 
in de Jardin zoologique
d'acclimatation



• De Jardin d'Acclimatation ( Franse uitspraak: [ ʒaʁdɛ̃ daklimatasjɔ̃] ) 
is een 19 hectare groot kinderpretpark gelegen in het noordelijke 
deel van het Bois de Boulogne in Parijs , naast andere attracties



© Jules Chéret



Tentoonstelling van Somaliërs in het Park Jardin Zoologique in 
Parijs

Tentoonstelling van Turkse-Mongools volk in het Park Jardin
Zoologique in Parijs





• Tijdelijke etnologische tentoonstellingen trof men aan in Parijs, 
Hamburg, Antwerpen, Barcelona, Londen, Milaan en New York



Internationale koloniale en 
exporttentoonstelling
• 1 mei tot 1 oktober 1883 in Amsterdam werd gehouden. evenement 

trok minstens een miljoen bezoekers en was de eerste internationale 
koloniale tentoonstelling, met 28 verschillende landen die hun 
koloniale handel en rijkdom presenteerden.



• In 1883, werd de 
inheemse 
bevolking van 
Suriname getoond 
tijdens de 
Internationale 
Koloniale en 
Uitvoerhandel 
Tentoonstelling in 
Amsterdam.



The Dutch colonial 
pavilion, with a statue 
of Jan Pieterszoon
Coen



De 
Internationale, 
Koloniale en 
Uitvoerhandel 
Tentoonstelling 
Amsterdam 
1883. Rechts 
op de 
achtergrond de 
rotonde voor 
de 
'Surinaamsche
Inboorlingen'. 
(Museumplein)





Groepsportret 
van Surinaamse 
Arowakken en 
Caraïben



Groepsportret 
van de familie 
Ka-ja-Roe



Groepsportret van 
Creoolse vrouwen 
gebruikt in de 
tentoonstelling 
Slavernij in het 
Rijksmuseum in 
Amsterdam (2021)





• Het landhuis werd in 1883 door de erven Engelkens op afbraak 
verkocht aan een vermogende groep Veendammers voor 8.000 
gulden. 

• In datzelfde jaar wordt er in Amsterdam de wereldtentoonstelling 
gehouden en de Veendammers zijn weg van het Duitse restaurant 
dat door Hotel Adion in Berlijn wordt geëxploiteerd Na afloop van de 
tentoonstelling kopen zij het geheel demontabele houten gebouw 
voor 1.400 gulden en laten het per praam naar Veendam verschepen, 
waar het op de fundamenten en kelders van het oude buitenhuis 
Veenlust weer wordt opgebouwd.





Card for the Congo 
Village at the
l'Exposition Universelle
d'Anvers 1894 





• In 1904 werden meer dan 1.100 Filippino's tentoongesteld op de St. 
Louis World's Fair in samenwerking met de Olympische Zomerspelen 
van 1904 



A group of Igorot displayed at a human zoo during the St. Louis 
World's Fair



© rarehistoricalphotos.com



Ota Bega

• Ota Benga in Bronx Zoo in 1906. Er 
bestaan slechts vijf promotiefoto's van zijn 
verblijf, geen ervan in het "apenhuis"; 
camera's waren daar verboden



Pygmeeën en een Europeaan. 
Sommige pygmeeën zouden worden 
blootgesteld in menselijke 
dierentuinen , zoals Ota Benga, 
tentoongesteld door eugeneticus 
Madison Grant in de Bronx Zoo .



• Expo ‘58

• Menselijke dierentuin over 
Congo

• Aan de voet van het 
Atomium, een repliek op de 
Parijse Eiffeltoren, en het 
middelpunt van de 
tentoonstelling, was acht 
hectare land bezaaid met 
zeven paviljoens gewijd aan 
de thema's mijnbouw in 
Congo, de kunsten, het 
transport en de landbouw, 
onder andere. Het stond 
bekend als de Kongorama.



• In de drie hectare grote tropische 
tuinen werden Congolese mannen, 
vrouwen en kinderen dag in dag uit 
tentoongesteld, in “traditionele” 
kleding achter een omheining van 
bamboe.



• De tentoongestelde 
Congolezen waren 
onder de 598 mensen -
waaronder 273 
mannen, 128 vrouwen 
en 197 kinderen, in 
totaal 183 gezinnen -
die uit Afrika waren 
overgebracht om de 
hele kermis te 
bemannen.





Zoro Garden Nudistenkolonie

• Zorro Garden Nudist Colony was 
een attractie op de Pacific 
International Exposition 1935-36 
in Balboa Park in San Diego , 
Californië .

1935 postcard shows the performers posing in their "colony"





Tahitiaanse vrouwen op 
het strand (Frans: 
Femmes de Tahiti)

Paul Gauguin

Olieverf op linnen
69 x 91 cm 1891. 

Musée d'Orsay in Parijs. 



Paul Gauguin. 
Spirit of the Dead Watching, 
1892. 
Oil on canvas. 
Albright Knox Art Gallery


