
Nieuwe 
Imperialisme

Race om de koloniën 1870 – 1914

Oriëntalisme in Kunst en Cultuur



Intro
• Lakmé   van Leo Delibes

• Multiculturele Opera

• Première 1883



Léo Delibes

• Clément Philibert Léo Delibes

• Saint-Germain-du-Val bij La 
Flèche, 21 februari 1836 –

• Parijs, 16 januari 1891

• Enig zoon van een postbeambte

• Zijn moeder was de dochter van 
van een Opera zanger en zij was
een getalenteerde amatuer
musicus



• Ging op zijn 12e naar het 
conservatorium in Parijs en 
studeerde orgel

• Leerling van Adolphe Adam 
(Giselle 1841 en le corsaire en
Oh Holy Night)

• 1850 -1860 Componeerde lichte 
komische operettes

• Was succesvol als componist 
van Balletmuziek (La Source 
1866)

Delibes in 1875



• 1850 -1860 Componeerde lichte 
komische operettes

• Was succesvol als componist van 
Balletmuziek (La Source 1866)

• 1880aangesteld als professor aan 
het Conservatoire national
supérieur de musique van Parijs, 
1884 opgenomen in de Académie 
des Beaux-Arts



Lakmé

• 1883 première in de Opéra Comique

• Opera in 3 bedrijven

• Libretto Edmond Gondinet en Phillipe Gille

• Lakmé speelt zich af in Brits-Indië in het midden van de 19e eeuw en is gebaseerd op het verhaal van 
Théodore Pavie "Les babouches du Brahmane" en de roman Le Mariage de Loti van Pierre Loti ( zie ook 
Gauguin in Oceanië)

• Lakmé combineert veel oriëntalistische aspecten die destijds populair waren: 

• een exotische locatie,

• een fanatieke priester, 

• mysterieuze hindoeïstische rituelen en 

• "de nieuwigheid van exotisch koloniale Engelse mensen ".



Lakmé

• Na de première in de Opéra 
Comique in 1883, bereikte 
Lakmé zijn 500e uitvoering 
daar op 23 juni 1909 en 
1000e op 13 mei 1931.

1909 Map of India, showing British India in two shades of pink 
and Princely states in yellow



Lakmé

• De scène et légende de la fille du 
paria (scène en verhaal van de 
dochter van de paria)

• Vertelt het verhaal van een 
onmogelijke liefde tussen een 
Brits officier en Lakmé, de 
dochter van een Indische priester 
in het India van de 19e eeuw.



Rol Rol
Première cast, 14 april 1883 
Dirigent: Jules Danbé

Lakmé, een priesteres, dochter van Nilakantha
Lakmé, een priesteres, dochter van 
Nilakantha

Marie van Zandt

Gérald, een Britse legerofficier Gérald, een Britse legerofficier Jean-Alexandre Talazac

Nilakantha, een brahmaanse priester Nilakantha, een brahmaanse priester Kobalt

Frédéric, bevriend officier van Gérald Frédéric, bevriend officier van Gérald Barré

Mallika, slaaf van Lakmé Mallika, slaaf van Lakmé Elisa Frandin

Hadji, slaaf van Nilakantha Hadji, slaaf van Nilakantha Chennevière

Miss Ellen, verloofde van Gérald Miss Ellen, verloofde van Gérald Remy

Miss Rose, metgezel van Ellen Miss Rose, metgezel van Ellen Molé-Truffier

Meesteres Bentson, een gouvernante
Meesteres Bentson, een 
gouvernante

Pierron

Waarzegster ( Un Domben ) tenor Teste

Een Chinese koopman tenor Davoust

Le Kouravar bariton Bernardus

Koor: Officieren, dames, kooplieden, brahmanen, muzikanten



Lakmé

• Twee beroemde fragmenten

• De Klokjesaria  (Colloratuur 
Aria)



Bloemenduet

• Een barcarolle

• Sopraan en Mezzo Sopraan

• De maatsoort van het duet is 6/8

• De toonsoort is B majeur , behalve 
het deel " Mais, je ne sais " tot " les 
lotus bleus ", dat in G majeur is . Dat 
gedeelte heeft een iets sneller tempo 

• De laatste reprise is in de originele 
toonsoort en tempo. 



Oriëntalisme

• De Tapijtverkoper

• Jean-Léon Gérôme

• circa 1887

• Medium oil on canvas

• height: 86 cm 68.7 cm (27 in)

• Collection 

• Minneapolis Institute of Art 



Zelfportret  Liotard
1744
Pastel op papier, 61 x 49 cm
Galleria degli Uffizi, Florence

Jean-Étienne Liotard
De Turkse schilder



Portret van de heer Levett en juffrouw Glavany op een divan
Olieverf op karton  24,7  X 36,4 cm   Parijs , Louvre



Titel
Portret van een vrouw in Turks 
kostuum
Jaartal
ca. 1752-1754
Kunstenaar
Jean-Étienne Liotard
Techniek
Pastel op perkament
Afmetingen
100 x 75 cm
Rijksmuseum Amsterdam



Jean Auguste Dominique Ingres, 

Het Turkse Bad
1862



"A La Place Clichy" - Advertisement for oriental rugs by Eugène 
Grasset



Royal Pavilion in Brighton
1787 en daarna



Wall clock; circa 1880; 
bronze and enamel; 
probably made by Escalier 
de Cristal (Paris); Art 
Institute of Chicago (US)

The Chinese Garden, a 
chinoiserie painting by
François Boucher; 1742; oil
on canvas; 40.5 x 48 cm



Chinesischer
Turm (Chinese 
Tower) in the 
Englischer
Garten, 
Munich, 
Germany: The 
initial 
structure was 
built 1789–
1790.



• Jean-Léon Gérôme, 
Slavenmarkt



• William Holman Hunt, A Street 
Scene in Cairo; 

• The Lantern-Maker's Courtship, 
1854–61



1889 
Wereldtentoonstelling
Parijs

• 5 mei tot 31 oktober 1889

• 4e van 8 wereldexposities in Parijs 
tussen 1855 en 1937

• De expositie trok 61.722 officiële 
exposanten, van wie er 
vijfentwintigduizend van buiten 
Frankrijk kwamen.



• De “straat van Caïro”

• Wereldtentoonstelling 1889

• Het was een kronkelende straat, met 
gebouwen in vreemde hoeken, en bevatte 
onder meer een minaret, twee moskeeën, 
een school en twee decoratieve poorten. De 
deuren, ramen en architectonische armaturen 
en decoratie waren echt, geïmporteerd uit 
gesloopte gebouwen in Caïro. De straat werd 
bevolkt door echte Egyptenaren in kostuums, 
waaronder muzikanten, buikdanseressen, 
kunstenaars, ambachtslieden en verkopers 
van verschillende Egyptische gerechten en 
delicatessen.



Central 
Afrikaansewoonplek
Wereldtentoonstelling 
1889

De expositie bevatte 
verschillende andere 
voorbeelden van 
pittoreske woningen en 
dorpen van over de hele 
wereld, waaronder een 
Javaans dorp en 
nagebouwde huizen van 
dorpen uit Senegal, Benin 
en andere koloniën, met 
gekostumeerde inwoners.



Parade of 
soldiers, 
musicians and 
performers 
from the 
French colonies



Javanese Village





1945



1945







Kolonialisme in “oude tijden”

• Zeevarende naties die handel dreven

• Met bestaande heersers culturen

• Financiële afhankelijkheid van heersers van het Westen

• Eigenondernemingen: bv aanleg plantages

• Nu: Overname van het hele gebied en plaats van vestiging. 
Bijvoorbeeld VS, Australië en Nieuw Zeeland



Voor 1800

• Het Verre Oosten had veel te bieden, maar 
had alles al

• Vorsten werden als gelijkwaardig gezien.

• Chinese keizer keek zelfs neer op Europa

• De inkomsten van de Grootmogol van het 
Indiase Rijk waren 20 keer groter dan die 
van de Engelse kroon in de 17e eeuw

• Stroom van goud en zilver naar India en 
China

• Thee, porselein etc.



Kolonialisme

• Mogelijk door de hegemonie op alle gebieden van Europa

• Verzwakking van de oude rijken b.v. China, India, Afrikaanse 
Rijken

• Of het ontbreken van “centrale besturen” of rijken.

• Europese beschaving had altijd de drang tot expanderen



Kolonialisme of Imperialisme

• Mogelijk door de hegemonie van Europa op alle gebieden. 

• Techniek 

• Wapens

• Bestuur 

• Natie Staten 

• Financiën



Kolonialisme of Imperialisme

• Mogelijk door de 
hegemonie van Europa op 
alle gebieden. 

• Techniek 

• Voorbeelden: Stoomschip, 
spoorwegen, wapens etc.

• In Centraal Afrika kon men 
weinig met paarden





Wapens

“Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have 
not.”

• Het Maxim-kanon werd voor het 
eerst op grote schaal gebruikt in 
een Afrikaans conflict tijdens de 
Eerste Matabele-oorlog in 
Rhodesië. Tijdens de Slag om de 
Shangani vochten 700 soldaten 
tegen 5.000 Matabele-krijgers 
met slechts vijf Maxim-kanonnen. 



Kolonialisme of Imperialisme

• Mogelijk door de hegemonie van Europa op alle gebieden. 

• Techniek 

• Wapens

• Bestuur 

• Brits Indië werd bestuurd door slechts circa 1000 Britse ambtenaren

• Het leger bestond uit ca. 75.000 man.

• De meerderheid was lokaal geworven: Hindoe, Moslim, Sikh



Kolonialisme of Imperialisme

• Mogelijk door de hegemonie van Europa op alle gebieden. 

• Techniek 

• wapens

• bestuur 

• Natie Staten 

• Nationalisme en Nationale trots en prestige  waren grote krachten



Kinderrijmpjes 



Kolonialisme 

• Mogelijk door de hegemonie op alle gebieden van Europa

• Verzwakking van de oude rijken bv China, India, Afrikaanse Rijken

• Kanoneerbootdiplomatie  

• 70.000 Engelse troepen slechts in India



Kanoneerboordiplomatie

• 1854 Tokyo   (VS)



Openbreking van Japan

• 1853 Commandant Perry 
forceert met vier schepen de 
toegang tot de Yedo Baai.

• Eist aan land te mogen gaan 
en dwong de Japanse 
regering om handelsrelaties 
met de Verenigde Staten en 
het Westen aan te gaan



Japonisme

• Japonisme: 

• Is een stroming in de literatuur, muziek, theater, opera, schilderkunst 
en designstroming uit de jaren 1865-1914. 

• Het slaat ook op de toepassing van Japanse motieven in de Westerse 
teken- en schilderkunst. Het verwijst eveneens naar de studie van de 
kunst, cultuur en geschiedenis van Japan. 



The Mikado door Gilbert & Sullivan 

Lithograph depicts Kate Forster (left), Geraldine Ulmar (center), 
and Geraldine St. Maur (right) as the three little maids, 
respectively Pitti-Sing, Yum-Yum, and Peep-Bo.



De grote golf van 
Kanagawa (神奈
川沖浪裏, 
Kanagawa Oki
Nami Ura) is een 
houtsnede (ukiyo-
e) van de Japanse 
kunstenaar 
Katsushika
Hokusai. Het is het 
eerste stuk van de 
Zesendertig 
gezichten op de 
berg Fuji en het 
bekendste werk 
van Hokusai. Hij 
publiceerde het 
tussen 1829 en 
1833. 



Vrouwen in 
de nacht

Woman in 
the
night, 

Door Suzuki 
Harunobu
, c. 1765–
1770



Comparison of a 
woodblock print by
Hiroshige (left) to its
copy painted by van 
Gogh. 
Left, Utagawa
Hiroshige: The 
Residence with Plum
Trees at Kameido ; 

Right, Vincent van 
Gogh: Japonaiserie, 
Flowering Plum Tree 
(after Hiroshige).

Vincent 
van 
Gogh



Kanoneerboordiplomatie

• 1854 Tokyo   (VS)

• 1856 Canton (GB)

• 1863 Satsuma (GB)

• 1864 Choshu in Japan  (VS)

• 1882 Alexandria (GB)

• 1896 Zanzibar (1896)



Kanoneerboordiplomatie

• 1854 Tokyo   (VS)

• 1856 Canton (GB)

• 1863 Satsuma (GB)

• 1864 Choshu in Japan  (VS)

• 1882 Alexandria (GB)

• 1896 Zanzibar (1896)



Kanoneerboordiplomatie

• 1854 Tokyo   (VS)

• 1856 Canton (GB)

• 1863 Sutsuma (GB)

• 1864 Choshu in Japan  (VS)

• 1882 Alexandria (GB)

• 1896 Zanzibar (1896)



Openbreken van de markt

• De Eerste Opiumoorlog (Ook: 
Eerste Engels-Chinese Oorlog) was 
een oorlog tussen Groot-Brittannië 
en het Chinese keizerrijk tussen 
1839 en 1842 met als doel om 
China te forceren om Brits opium in 
te voeren. Deze oorlog wordt vaak 
gezien als begin van de Europese 
hegemonie in China. 



• Op 29 augustus 1842 werd het Verdrag van 
Nanking getekend. 

• Alle Britse eisen werden ingewilligd. 

• Ze kregen Hongkong met zijn natuurlijke haven 
en vier andere havens werden opengesteld voor 
de handel, de verdragshavens. 

• De Chinezen beloofden in totaal 21 miljoen 
dollar te betalen als schadevergoeding voor de 
vernietigde opium (6 miljoen dollar), 
herstelbetalingen (12 miljoen dollar) en 3 
miljoen dollar voor openstaande 
handelsschulden van voor de oorlog. 





Een geschokte mandarijn in Manchu-gewaad achterin, met 
koningin Victoria (Britse rijk), Wilhelm II (Duitse rijk), Nicolaas II 
(Russische rijk), Marianne (Franse Derde Republiek) en een 
samoerai (rijk van Japan) die in een koningstaart met Chine
("China" in het Frans) erop geschreven. Een weergave van het 
nieuwe imperialisme en de effecten ervan op China.

Verdelen in invloedsferen





Oorzaken en motieven

• Humanitair

• Religieus

• Missie



The white man's burden

• Take up the White Man's burden—

• Send forth the best ye breed—

• Go bind your sons to exile

• To serve your captives' need;

• To wait in heavy harness,

• On fluttered folk and wild—

• Your new-caught, sullen peoples,

• Half-devil and half-child.

• (Rudyard Kipling, 1899 ) 







Life magazine cover depicting the water torture of a Filipino 
PoW, by U.S. Army soldiers in the Philippine Islands. (1902)



Oorzaken en motieven

• Humanitair

• Religieus

• Toerisme





Oorzaken en motieven

• Humanitair

• Religieus

• Toerisme

• “Wetenschap”

• Onderzoek maar ook pseudo wetenschappelijke 
verdediging

• Europese Cultuur en Ras is superieur aan andere 
culturen en rassen



Sociaal Darwinisme

• Pseudo wetenschappelijke leer die de evolutietheorie toepaste op 
rassen en culturen.

• Rassenleer: Blanke Ras is superieur

• Sociale indeling: De heersende klasse zit terecht op haar positie

• Culturen. Latere culturen zijn verder geëvolueerd dus superieur aan 
oudere culturen



• Charles Darwin

• 1859

• Evolutietheorie



Sociaal - Darwinisme

• Sociaal darwinisme was een stroming in de sociale wetenschappen 
aan het einde van de 19e eeuw, die begrippen uit de evolutiebiologie
toepaste op de sociale omgeving

• O.a. het toepassen van het principe van "survival of the fittest" 
(overleven van de best aan de omgeving aangepaste) op de 
menselijke maatschappij 



Sociaal-Darwinisme

• Het sociaal darwinisme leverde een ideologische 
rechtvaardiging voor de sociale ongelijkheid die 
het kapitalisme met zich meegebracht

• De erfelijke minderwaardigheid van de armen en 
de erfelijke voortreffelijkheid van de rijkere 
klassen was hiervan een gevolg, zo was de 
redenering,  die bij een systeem van laisser-faire 
het best tot uitdrukking zouden komen. 

• Toegepast op volkeren en rassen werd het een 
rechtvaardiging voor racisme en imperialisme. 





De kleine danseres van 14 jaar

• 1875  - 1880

• Edgar Degas
• Original wax melted in bronze using the 

lost and patinated wax technique
• 98 × 35.2 × 24.5 cm
• National Gallery of Art

• Several copies, original bronze at the 
National Gallery of Art , Washington ( 
United States )



“Waarom is haar voorhoofd ... evenals haar lippen, getekend
met zo’n diep slecht karakter ?" 





Egypte

• Beeldhouwwerken in het Louvre

• Opening van het Suezkanaal 
veroorzaakte een wederopleving van 
de belangstelling voor het Oude 
Egypte

Osiris on a lapis lazuli pillar in the middle, flanked by Horus on 
the left, and Isis on the right, 22nd dynasty, Louvre







The White Man's 
Burden: civilising the 
unwilling savage. 
(Detroit Journal, 1898)



To the white man's burden, the civilising mission of colonialism 
includes teaching colonized people about soap, water, and 
personal hygiene. (1890s advert)



Oorzaken en motieven

• Humanitair

• Religieus

• Toerisme

• Wetenschap

• Europese levensstijl: groeiende bevolking, 
consumptie

• Dalende prijzen

• Neo- mercantilisme



Oorzaken en motieven

• Economisch:
• Grondstoffen

• Afzetgebieden

• Goedkope arbeidskrachten

• Veilig stellen van 
investeringen

• Vraag naar nieuwe 
“producten” bv rubber, 
petroleum etc.



• Europese levensstijl: groeiende bevolking, consumptie

• Dalende prijzen (Deflatie)

• Neo- mercantilisme  (Beschermen van de eigen markt)



• Gevolg van Kapitalisme  ????

• Had het geld beter besteed kunnen worden aan de arbeiders in 
Europa

• Marx vervloekte het imperialisme omdat het de revolutie uitstelde



Gevolgen

• Afbraak lokale economie

• Aanleg nieuwe infrastructuren



Gevolgen

• Afbraak lokale economie

• Aanleg nieuwe infrastructuren

• Sociale ongelijkheid op basis 
van ras

Alma Parens van William Bouguereau Het moederland met de 
afhankelijke koloniën



Investeringen

• Investeringen

• Groot Brittannië: 20 miljard buiten 
Europa (Kwart van hun welvaart), 
waarvan 10 miljard in hun eigen rijk

• Duitsland: 1/5 van de buitenlandse 
investeringen ging naar hun eigen 
koloniën. De rest in Afrika, Azië en 
het Ottomaanse Rijk.

• Frankrijk:  2 miljard in Rusland



Ismail Pasha

• 12 januari 1830 - 2 maart 
1895

• Khedive van Egypte 
(onderkoning)

• Veroveraar van Soedan van 
1863 tot 1879.

• Modern heerser
• Moest aandelen in het 

Suezkanaalmaatschappij 
verkopen aan de Britse 
regering

• Operahuis in Caïro



Egypte draagt het licht 
naar Azië
• De vuurtoren, die Egypte zou 

gaan heten dat het licht naar 
Azië draagt en de vorm had van 
een massieve, gedrapeerde 
figuur die een fakkel vasthoudt, 
werd niet in gebruik genomen. 

Bartholdi's conceptual rendering for Egypt Carrying the Light to 
Asia. Watercolor.



Ismail Pasha

• Ongeveer £ 46 miljoen ging naar de aanleg van 8.000 mijl (13.000 km) 
irrigatiekanalen om de landbouw te moderniseren. 

• Hij bouwde meer dan 900 mijl (1.400 km) spoorwegen, 

• 5.000 mijl (8.000 km) telegraaflijnen, 

• 400 bruggen, 

• havenwerken in Alexandrië

• 4.500 scholen. 

• De staatsschuld steeg van £ 3 miljoen tot ongeveer £ 90 miljoen, in 
een land met 5 miljoen inwoners en een jaarlijkse schatkistopbrengst 
van ongeveer £ 8 miljoen



• Hervormde het douanesysteem en de post

• stimuleerde commerciële vooruitgang, 

• creëerde een suikerindustrie

• bouwde de katoenindustrie op, 

• bouwde paleizen, 

• een opera en 

• een theater 



Ismail Pasha

• Door onderwijshervorming werd het onderwijsbudget meer dan 
vertienvoudigd. 

• Traditionele lagere en middelbare scholen werden uitgebreid en 
gespecialiseerde technische en beroepsscholen werden opgericht.

• In 1871 werd een nationale bibliotheek opgericht

• Voerde oorlog tegen Ethiopië  !!!!

• Pasha moest zijn aandelen in het Suezkanaal verkopen
• Werd uiteindelijk afgezet door de Engelsen
• Egypte werd een protectoraat



Ismail Pasha

• Door onderwijshervorming werd het onderwijsbudget meer dan 
vertienvoudigd. 

• Traditionele lagere en middelbare scholen werden uitgebreid en 
gespecialiseerde technische en beroepsscholen werden opgericht.

• In 1871 werd een nationale bibliotheek opgericht

• Voerde oorlog tegen Ethiopië  !!!!



Oriëntalisme

• De Tapijtverkoper

• Jean-Léon Gérôme

• circa 1887

• Medium oil on canvas

• height: 86 cm 68.7 cm (27 in)

• Collection 

• Minneapolis Institute of Art 



• Jean-Léon Gérôme, 
Slavenmarkt









Meten met twee maten

• Immigratieverboden 

• 1882 Immigratieverbod Chinezen in de VS

• 1898 Chinezen  in Hawaii 

• 1902 Chinezen naar de Filipijnen

• 1907 Japanners (arbeiders) naar de VS

• 1917 alle niet Europeanen (met name Indiërs naar de VS)



• Immigratieverboden

• 1885 Chinezen naar Canada

• 1908 Japanners naar Canada

• 1908 Chinezen naar Nieuw Zeeland

• 1901 Chinezen naar Nieuw Zeeland

• 1913 Chinezen naar Zuid Afrika



Nederlands Indië de ideale kolonie

• Exporteerde meer dan het importeerde

• Tropisch

• Interne Handel

• Rijk aan natuurlijke bronnen (delfstoffen, rubber, kruiden etc.)

• Bevolking die volgzaam was en snel leerde

• Verdeeld door taal en religie

• Carrière plaats voor zonen
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