
Europa en de Wereld 
ca.1850 -1890



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



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 - ????  (Relatieve) Vrede in Europa





Europa rond 
1848













Camillo Benso di Cavour

Turijn, 10 augustus 1810 - Turijn 6 juni 1861)

• Realpolitiek



Verdi

• Viva Verdi

• Victor

• Emanuel

• Re

• D

• Italia

• Victor Emanuel, 
Koning van Italië



Turijn     
Juvarra
Palazzo 
Carignano



Giuseppe Garibaldi

• Nice 4 juli 1807 –

• Caprera, 2 juni 1882

• Italiaanse generaal, 

• politicus en nationalist

• Held van twee werelden

• Vocht in Urugay, leefde in de VS

• Vocht voor Rome in 1848



Voltooiing  van de Italiaanse eenwording

• 1860 Garibaldi en zijn leger van 1000 of de Roodhemden landde op 
Sicilië 

• Opstanden braken uit

• Het zwakke bewind, corrupt en niet geliefd stortte ineen

• Garibaldi marcheerde op naar Napels en Rome (waar de Paus en 
Franse troepen zitten)





• Cavour maakt van de situatie gebruik en grijpt in

• Garibaldi wordt overgehaald om de Koning te erkennen

• Volksraadplegingen worden gehouden: Zuid Italië sluit zich bij 
Piëmont aan

• Volksraadplegingen in de Kerkelijke Staat hebben hetzelfde effect

• Rome en directe omgeving wordt met rust gelaten





Pastor Aeternus (Latijn voor Eeuwige herder)

• 1869 - 1870   Eerste 
Vaticaanse Concilie

• Laatste was in Trent(e)

• 1545 – 1563

• Onderwerp: Nationalisme, 
liberalisme, socialisme, 
communisme, anarchisme 
en materialisme



Pauselijke Reactie

• In 1854 kondigde Pius IX het dogma 
van de Onbevlekte Ontvangenis 
(zonder erfzonden) van Maria af. 



• Kloof tussen het Liberalisme en 
vooruitstrevende bewegingen  en 
de Katholieke kerk werd gigantisch

• In 1864  kwam de

•Syllabus Errorum = 
Lijst met Dwalingen



Inhoud 

1. Pantheïsme, naturalisme en absoluut 
rationalisme

2. Gematigd rationalisme

3. Indifferentisme, latitudinarisme

4. Socialisme, communisme, geheime 
genootschappen, Bijbelgenootschappen, 
klerikaal-liberale verenigingen

5. Dwalingen over de Kerk en haar rechten



Inhoud 

1. Dwalingen over de burgerlijke maatschappij, 
beschouwd zowel op zichzelf als in haar 
betrekking tot de Kerk

2. Dwalingen over de natuurlijke en christelijke 
zedenleer

3. Dwalingen over het christelijk huwelijk

4. Dwalingen over de wereldlijke macht van de 
Paus van Rome

5. Dwalingen betrekking hebbend op het huidig 
liberalisme



Pastor Aeternus (Latijn voor Eeuwige herder)

• Eerste Vaticaanse Concilie

• Dogma: De pauselijke 
onfeilbaarheid (Latijn: 
Infallibilitas) is in de officiële 
rooms-katholieke theologie de 
onmogelijkheid van de paus om te 
falen, wanneer hij ex cathedra 
spreekt. Het dogma werd in 1870 
geformuleerd en bevestigd tijdens 
het eerste Vaticaans concilie. 

Muurschildering ter viering van het dogma van de pauselijke 
onfeilbaarheid (Voorschoten, 1870). Van links naar rechts: 
Thomas van Aquino, Christus en paus Pius IX





Maria-Tenhemelopneming

• 1950 Munificentissimus Deus 
(Latijn voor De allervrijgevigste
God)

• Te Hemelopneming van Maria tot 
dogma verklaard

• 15 augustus



Annibale Carracci Tenhemelopneming, 16e eeuw

Rubens Tenhemelopneming van Maria, 1626



Italië   1870  -1914

• Katholiek versus Liberaal/ Democraat

• Noord versus Zuid

• Armoede probleem

• Republikeinen hebben een conflict met de 
paus

• Irredentisme







Frankrijk 1871  - 1940

• Derde Republiek  (op een haar na bijna niet ontstaan)

• 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

• Zat in het nauw, was ziekelijk

• Schatte de Europese situatie 
volledig verkeerd in.



Courbet en de zuil







Spiegelzaal van 
Versailles een paar 
dagen na het 
uitroepen van het 
Duitse Keizerrijk

Met gewonden van 
o.a. Sedan



• 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



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



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

Zonnig
Burgerlijk
Onbezorgd
Kleurrijk



• 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  !!!!!!!!



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



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



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 





Bismarck

• “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”



• 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.



Kulturkampf
Strijd van Bismarck tegen de RK Kerk



Kulturkampf

• Syllabus Errorum veroordeelde de bemoeienis van 
de staat met het onderwijs en de kerk

• 1870 waar ligt de loyaliteit bij de katholieken

• In 1873 werd het katholieken verboden om voor 
de kerk te trouwen. Ook werden priesters en 
bisschoppen gevangen genomen of het land uit 
gezet (Jezuïeten)

• 1875 Paus Pius IX verklaarde de antikatholieke 
wetten van Bismarck ongeldig





• Bismarck ("Wij gaan niet 
naar Canossa!")



• Paus Leo XIII is gematigder

• Bismarck had de katholieken 
nodig in zijn strijd tegen het 
socialisme (en liberalen)

• 1882 banden met het Vaticaan 
hersteld



De Socialistenwet
Keizerrijk: 1871-1888
• Socialistische Arbeiders Partij 

• 19 oktober 1878

• Socialistische en communistische 
verenigingen en vakbonden 
werden verboden en talrijke 
Reichsfeinde werden gevangen 
gezet.



• In 1889 werd het eerste wettelijke staatspensioenfonds, een 
arbeidsongeschiktheidswet en een ziektewet  ingevoerd. De 
gemiddelde leeftijdsverwachting van een Duitse man was toen 72. 
Bismarck stelde de pensioengerechtigde leeftijd vast op 70 jaar.



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



Gründerzeit (Oostenrijk en Duitsland)

• Oprichterstijd  ca. 1848 – 1873

• Klassiek liberalisme triomfeerde op economisch 
gebied, niet op b.v. politiek gebied

• Ondernemers konden soms in zeer korte tijd heel 
rijk worden  b.v. Krupp

Borsigs Maschinenbau-Anstalt zu Berlin, Gemälde von Karl 
Biermann, 1847



Gründerzeit in Duitsland en Oostenrijk

• Oprichterstijd  ca. 1848 – 1873

• “Gründer” term is in deze tijd 
negatief omdat het vaak om 
ondernemingen/maatschappij
en gaat met vaak louter en 
alleen een speculatief karakter 

Borsigs Maschinenbau-Anstalt zu Berlin, 
Gemälde von Karl Biermann, 1847



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

• “Einde” klassiek liberalisme



Einwohner, 
Produktion, 
Handelswert

1872 1878 Verandering

Inwoneraantal 41.228.000 44.211.000 +7,2 % 

Kolen en ertswinning 49.904 58.288 +16,8 % 

Handelswaarde van de 
mijnbouw [Goldmark)

415.668.000 324.267.000 –21,9 % 

IJzer/staal productie 2.178 2.458 +12,8 % 

Handelswaarde van de 
metaalproductie in 
Marken

314.814.000 224.879.000 –28,8 % 



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 



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.




