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Hoofdstuk 1: De bekoring van de revolutie (1750-1815) 
einde 18e E + begin 19e E = breukvlak: pre-industriële samenleving → industriële 
samenleving + standenstructuur → emanciperende burgerij  
§ 1. De industriële revolutie  
begon in Engeland: introductie machines + fabrieken in nijverheid = industriële revolutie  

1. Precondities 
IR voorbereid door maatschappelijke verschuivingen:  

- vernieuwing v/d landbouw 
- ontstaan nieuw demografisch patroon  
- verspreiding handelskapitalisme  
- mentaliteitsverandering (= nieuwe waarden)  

traditionele samenlevingen: (vernieuwing v/d landbouw) 
- landbouw = belangrijkste econ. activiteit 
- stedelijke eilandjes = knooppunten van handel + nijverheid  

→ kenden strakke reglementering 
→ einde middeleeuwen: geboorte handelskapitalisme → putting-outsysteem 

eeuwenlange onoverkomelijke obstakels voor uitbreiding industriële activiteit:  
- lage landbouwproductiviteit mobiliseerde grootste deel arbeidskrachten op het veld 

en hield voedselprijzen hoog → weinig werklieden ter beschikking voor industrie 
- geremd door geringe vraag naar consumptiegoederen  

→ doorbroken door agrarische revolutie: landbouw in greep kapitalisme 
⇒ fikse jaarlijkse stijging agrarische productie en stijging productiviteit per arbeidskracht  

→ hoge winsten landbouwsector = concentratie grondbezit in Engeland  
     versneld door enclosures (= privatiseren gemeensch. grond),  
       grondbezitters = landlords 

landbouw revolutie op 4 manieren rechtstreekse impact op IR:  
1. vergroting vraag naar consumptiegoederen: voedselprijs daalde → inkomen aan 

andere dingen uitgeven  
2. ontstaan moderne ijzerindustrie: vergrote vraag uit agrarische sector (metalen 

werktuigen, hoefijzers…)  
3. financiering industrialisatie: allereerste kapitaal voor gemechaniseerde nijverheid 

kwam in overwegende mate uit landbouwkringen (investeren in landbouwgrond 
vroeg meer vast kapitaal dan investeren in eerste textielmachines) 

4. massale transfer van arbeidskrachten naar opkomende nijverheid: 
plattelandsbevolking bleef groeien → toenemend arbeidsoverschot → goedkope 
arbeidskrachten  

verandering in het demografisch patroon: dalende trend in mortaliteit = explosieve 
bevolkingsgroei  
→ oorzaak daling sterftecijfer:  

- stijging levensstandaard  
- verbetering hygiëne + volksgezondheid  
- vooruitgang geneeskunde op zeer beperkte schaal  

handelskapitalisme: putting-outsystem  
→ limieten: geografische spreiding werkplaatsen = controleproblemen + tijdverlies, mensen 
thuis wouden de producten maar niet sneller maken 
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→ Adam Smith (1776) : theoretisch referentiewerk voor ander systeem → pleidooi 
voor opsplitsing productieproces in kleinere eenheden binnen 1 productiehal  

psychologische factor (mentaliteitsverandering): verandering persoonlijkheidsstructuur 
hele groep mensen, groepsmentaliteit gericht op succes = ultieme preconditie? → 
protestantisme Weber  

2. De eerste industriële revolutie in Engeland (1780-1850) 
IR = fundamentele, complexe maatschappelijke verschuivingen die optraden bij de overgang 
van de landelijke naar de industriële samenleving. Die overgang werd gekenmerkt door de 
spectaculaire toename van de industriële tewerkstelling en productie.  
= gevolg van gecombineerde werking 2 machtige hefbomen:  

1. industriële vernieuwing  
2. schepping moderne markt  

IR zowel op technisch vlak als op vlak van de arbeidsorganisatie: machine + 
fabriekssysteem  
ambachtelijke nijverheid vervangen door gemechaniseerde grootindustrie  
⇒ leidde tot econ. groei → welvaart nam toe  
zowel moderne grootindustrie als marktsysteem bevorderen ontw.  
onpersoonlijke kapitalistische productiewijze:  

- scheiding arbeid + kapitaal  
- vaste kapitaal belangrijker  
- welgestelde bourgeoisie  
- toenemend loonarbeid 
- loonafhankelijke industrieproletariaat  
- concentratie nieuwe industriële activiteiten → versnelde verstedelijking → traditionele 

dorpse levenswijzen + waardepatronen verdwenen steeds meer  
‘revolutie’ voltrok zich het eerst in Engeland en kende nog verschillende nieuwe 
versnellingsmomenten: eerste, tweede en derde IR met telkens nieuwe geografische 
zwaartepunten  
industriële vernieuwing: hoofdzakelijk in 3 sectoren:  

1. steenkoolontginning  
2. ijzerindustrie  
3. katoenindustrie  

1.  steenkoolontginning: steenkool = zwarte goud, hout belangrijkste brand- en grondstof → 
houtschaartste → overstap op steenkool → meer ontginning → aanboren steeds diepere 
lagen → waterproblemen → ‘vuurpomp’ van Newcomen = primitieve stoommachine → Watt: 
stoommachine (eerste model = pompende beweging, tweede model = draaiende beweging) 
2. ijzerindustrie: steenkool lange tijd onbruikbaar → cokes-procédé → van 
houtskool-hoogoven naar cokes-hoogoven → productie gietijzer verbeterd maar niet die van 
smeedijzer → puddel- en walsprocédé van Cort  (gebruik van steenkool)  
3. katoenindustrie: tekort aan geschoolde arbeiders compenseren → schietspoel van Kay = 
productiviteit weven verdubbelen → chronisch tekort aan garen → spinning jenny van 
Hargreaves = veredeld spinnenwiel → water frame van Arkwright = spinmachine door water 
aangedreven → spinning mule van Crompton = combinatie spinning jenny en water frame → 
waterkracht vervangen door stoomkracht → spectaculaite productiestijging → 
loonsverhoging + stimuleren technische vernieuwing → mechanische weefstoel van 
Catwright → fabriek  
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= eerste stappen naar efficiëntie, schaalvergroting en flexibiliteit = 3 voorwaarden voor een 
volgehouden econ. groei (gaven tegelijkertijd grotere macht aan ondernemer) 

- verhoging efficiëntie = groter rendement met lagere inzet  
- nieuwe technologieën: arbeid, kapitaal en energie besparen  

+ schaalvergroting  
- expansie ondersteunende economietakken (transport, handel…) 
- in concrete bedrijven (grotere fabrieken,...)  
- vergroting van de per capita output = hoger rendement  
- grotere flexibiliteit  

moderne markt = andere onmisbare hefboom IR  
Engeland liep voorop:  

- zowel vraag als aanbod in tweede helft 18e E bijzonder gunstig 
- expansie zowel overzee als in het binnenland  
- Engelse overzeese handel stimulans door Navigation Acts = Engelse commerciële 

superioriteit  
- Engeland in N-Amerika koloniale structuur = in tweede helft 18e E hoeksteen 

Engelandse econ. expansie  
- buitenlandse vraag naar ijzer nam toe  
- binnenland: demografische + agrarische revolutie  
- gunstige inkomensontw. = stimulans interne vraag  
- vraag naar ijzer door nood aan bewapening door oorlog met FR  
- aanbod (aanwezigheid arbeidskrachten, grondstoffen en kapitaal) = gunstig  

- agrarische + demografische revolutie = massale transfer arbeidskrachten 
mogelijk  

- in Engeland en in kolonies overvloedige voorraden grondstoffen  
- goede transportinfrastructuur + maritiem-commerciële expansie = 

grondstoffen makkelijk ter plaatse  
- innovaties in organisatie bankwezen = financiering industriële projecten  
- oprichting bank of England = rationalisering overheidsfinanciën  
- expanderende private banken → passief kapitaal (spaargeld) mobiliseren  

cruciaal waren:  
- mogelijkheden tot transport en communicatie  
- geografische expansie  
- forse groei koloniale handel  
- politieke regime → doorbraak econ. liberalisme  
- putting-outsysteem → al vroeg massaproductie katoen  
- instellen patenten  

tweede helft 18e E = nieuwe denkbeelden + waardepatronen als legitimering 
maatschappelijke veranderingen → Adam Smith: klassiek-liberale economische school → 
‘de economie reguleert zichzelf’  

3. De Zuidelijke Nederlanden: Industriële koploper op het continent  
elementen die de industrialisatie op het continent afremden:  

- rigide economische systeem:  
- corporatisme (= ambachtslieden) ≠ vernieuwing productieproces 
- mercantilisme = eigen productie beschermen → tollen + monopolies van 

sommige ondernemers ≠ vrij ondernemerschap  
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-  politieke instabiliteit:  
- revolutie en oorlogen FR = nadelige gevolgen econ.groei 

(bevolkingsvermindering, verwoesting…)  
- agrarsiche conservatisme:  

- numeriek sterke klasse zelfstandige boeren weigerde over te stappen naar 
industrie  

Oostenrijkse Nederlanden  
= meest gunstige positie op het continent → kende eerste IR v/h continent (doorbraak 
vernieuwing pas na 1800)  
kapitalisme drong door op platteland → in 17e E nergens in Europa zo hoge 
landbouwopbrengst als in Vlaanderen → zeer arbeidsintensieve vorm bebouwing → relatief 
kleine boerderijen konden al surplus voor markt produceren  
anders dan in Eng = grondversnippering → investeren in kleine lapjes grond = hoge 
pachtprijzen vanwege gemengd agrarisch- industriële bedrijfsvorm (kleine familiebedrijfjes 
verbouwden vlas en voedingsgewassen voor eigen gebruik en tegelijk in dienst van 
entrepreneur vlas tot linnen verwerkten) ⇒ pachter zowel opbrengst grond als handarbeid 
voor entrepeneur  
effecten van deze ontwikkelingen  

positief: forse stijging landbouwproductiviteit + sociale en econ. gevolgen  
negatief: ontwrichting traditionele rurale samenleving → loonarbeid → 
welvaartsstijging ↔  proletarisering  

⇒ op Vlaamse platteland: proto- industrialisatie 
kenmerken: plaatselijke nijverheden, afzet buiten regio, symbiose gecommercialiseerde 
landbouw met ambachtelijke activiteit  
druk  verleden ⇒ gunstig op vlak industriële traditie, potentieel aan arbeid en openheid t.o.v 
industriële vernieuwing  
⇒ duidelijke zichtbare industriële ambiance (Waalse industrie + mijnbouw) maar traditionele 
plattelandsnijverheid bleef afkerig van industrialisatie  
Inlijving Oostenrijkse Nederlanden + Luik bij Frankrijk  
= nieuwe stimulans gevolg van politieke maatregelen + nieuw klimaat met groter 
marktgebied, prijsstijgingen en psychologische prikkel van nieuwe maatschappij  

negatieve gevolgen: afschaffing continentale blokkade + wegvallen FR als eerste 
afzetgebied  
positieve gevolgen: uitbreiding lokale + internationale markt + focus beleid Willem I  
op econ. groei → verbetering verkeersinfrastructuur + financiering  

belangrijkste industriële groeipolen: Verviers-Luik, Mons-Charleroi en Gent  
spilindustrieën: wol, steenkool, ijzer en katoen  
Verviers-Luik: wol 
Luik: belangrijkste centrum ijzerverwerking en machinebouw 
Mons-Charleroi: steenkool (mons) + ijzerverwerking  
Gent: katoen  
(2 tertiaire groeipolen: Antwerpen → haven en Brussel → financieel)  
 
§ 2. Sociale gevolgen van de industriële revolutie  
herschikking sociale ruimte: bourgeoisie ↔  arbeidersklasse  
→ eigendom = basis van aanzien  
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samenstelling werkliedengroep voor IR erg gediversifieerd 
= ambachtsgilden, manufactuurarbeid, voor een entrepreneur werkende handarbeiders, 
landarbeiders en dagloners  
⇒ naar de onderste laag v/d bevolking (de paupers) was maar een kleine stap 
dit waren mensen die door daling v/d koopkracht, oorlog of persoonlijke tegenslagen tot de 
bedelstaf of landloperij waren vervallen  
voorlopers moderne arbeiders = totaal uiteenlopende groepen ⇒ geen grote 
volksopstanden/ solidariteit onder werklieden, uitzondering: reizende ambachtsgezellen  
IR = revolutie sociaal landschap → ontstaan klasse loonarbeiders als aparte sociale laag  
⇒ ingrijpen van ondernemers die de arbeiders geografisch samenbrachten en hen de hele 
dag om technische redenen tijdens het werk samenbrachten  
agrarische exodus: tweede helft 19e E → enorme bevolkingsaangroei  
leef- en werkomstandigheden arbeiders:  
socialistisch = pessimistisch  
liberaal = nadruk technische + economische vooruitgang 
vroegste fase industrialisatie: arbeidsloon net boven bestaansminimum 
tweede fase na napoleontische oorlogen: gestage daling loon terwijl ondernemers rijker 
werden ⇒ sociale + psychologische kloof  
in de long run na 1850 steeg koopkracht arbeiders  

- optimisten: kwantitatieve gegevens  
- pessimisten: kwalitatieve gegevens (aangetaste vrijheid, verloren voldoening, 

absolute monotomie, zwaar werk, kinder en vrouwenarbeid)  
→ deze levensomstandigheden + gebrek aan scholing stond de evolutie naar een 
georganiseerd en zelfbewust optreden als klasse in de weg  

stadia proces groeiend abeiderszelfbewustzijn:  
1. voor 1815 krachten van buitenaf probeerden arbeiders bewust te maken en burgerij 

op verantwoordelijkheid te drukken → zonder gevolg want burgerij zag armoede als 
individuele aangelegenheid  
FR: jacobinisme à la Babeuf = revolutie sociale dimensie geven  
Eng: utopisch socialisme = langs legale weg  

2. hongeropstanden arbeiders + Luddietenbeweging voor handwevers → verbonden 
politieke, materiële en structurele sociaal-economische eisen maar werden 
hoofdzakelijk gedragen door ambachtslieden en geschoolde handarbeiders  

3. na 1815 econ. crisis → werkende bevolking verzet zich o.l.v radicale intellectuelen 
d.m.v stakingen → peterloo massacre in Manchester (1819) = symbolisch keerpunt 
en begin klassenstrijd → Chartisme → openlijke strijd met burgerij om politieke macht  

§ 3. Onderdanen worden burgers: het Ancien Régime op de helling  
AR: mensen ongelijk → standenmij (sinds middeleeuwen) 
vanaf Nieuwe Tijd → uitholling standenmij → klassiek absolutisme  

→ keizer en paus vroeger supranationaal gezag, nu onmacht 
MAAR financiële positie vorsten vrij zwak, regionalisme bleef bestaan, zekere  
autonomie rechterlijke macht + religieuze intolerantie riep tegenkrachten op  

⇒ absolutisme bleef niet bestaan  
→ uit onenigheid ontstaan nieuwe vormen van gezagsuitoefening (in ban van 
verlichting) 
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vb: Eng: parlementair regeringssysteem 
      Pruisen + Oostenrijk: monarchie werd dienst algemeen belang  
      andere landen: afschaffing monarchie  
        oprichting republiek  
1. De politieke filosofie van de verlichting  

18e E: verlichting + wet. denken → vanzelfsprekendheid gevestigde orde aangetast + 
overtuiging dat nieuw tijdperk aanbrak  
wet. wereldbeeld = nieuwe visie op mens en mij  

→ niets is specifiek christelijk → vertrouwen in menselijke rede 
→ van natuurwetten naar mij blauwdruk: alle mensen op dezelfde manier  
onderworpen aan de natuurwet en dus in wezen gelijk  

⇒ ‘geest van de verlichting’ die de wereld grondig omvormde  
→ vooruitgangsgeloof en nieuw godsbeeld  

→ (niet religieus) geloof dat menselijke leven stilaan zou verbeteren  
→ ‘moderne’ mensen niet langer bang van duivel en God  
→ God als intelligent opperwezen als ‘eerste oorzaak’  
⇒ bevorderde secularisering, rationalisme en tolerantie  

oorzaken twijfel t.a.v overgeleverde waarheid:  
- ontw. NW  
- groeiende kennis over mens + samenleving: exploratie overzeese wereld  

→ splitsing kennis en Christus → opkomst protestantse ethiek → kapitalistische 
mentaliteit  

resultaat nieuwe perspectieven op mens en mij:  
- grotere gevoeligheid bewijsvoering en argumentatie in bv recht en geschiedeniswet.  
- kritiek op traditionele geloof = grotere tolerantie  

“Wat een mens gelooft hangt in grote mate af van de omgeving waarin hij opgroeit.” 
- John Locke  
⇒ verbetering menselijke samenlevingsstructuren = betere mensen  

praktische consequenties ‘omgevingsfilosofie:’  
- gaf vertrouwen in mogelijkheden van sociale vooruitgang 
- aandacht naar sfeer beleid en wetgeving en politieke theorie  
- Machiavelli: eerste die politiek los maakte van theologie en moraalfilosofie, wilde 

vooral analyseren hoe heersers zich gedroegen om politiek succes te oogsten  
- vraag welk politiek handelen rechtvaardig is → natuurrecht (moest ontdekt worden 

door rede, kon gebruikt w om absolutisme en constitutionalisme te legitimeren) 
- later o.i.v Marx en Freud: opvatting dat menselijk handelen door instincten en 

driften bepaald wordt  
Twee belangrijke Engelse denkers:  

- Hobes:  
the Leviathan = contract met vorst voor bescherming  
⇒  door hem werd regering beschouwd als menselijke creatie en niet langer als 
goddelijke instelling  

- John Locke:  
net zoals Hobbes regering = resultaat menselijk contract 
 maar voor parlement en tegen koning  
‘mensen zijn in staat zichzelf te besturen’  
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contract met wederzijdse verplichtingen tussen burgers en regeerders nodig  
= systeem van checks and balances  
⇒ Engelse revolutie gezien als teken van vooruitgang  
(Lockes ideeën speelde een belangrijke rol in de Amerikaanse revolutie, door de  
geschriften van Paine)  

→ Franse philosophes droegen bij tot verspreiding ideeën met hun eigen interpretatie  
ze vertaalden wetenschap voor breed publiek  
hun grootste project: de encyclopédie (met een ondertoon van kritiek op de samenleving en 
bestaande instellingen)  
 
Montesquieu  

- scheiding der machten  
- decentralisatie  
- = aristocratisch-liberaal  

Voltaire  
- gelijkheid alle onderdanen t.a.v vorst  
- vrijheid van denken t.a.v religie  
- = verlicht absolutisme (vorst neemt met hulp filosofen maatregelen tegen bijgeloof 

etc.)  
- vorst komt op voor welzijn onderdanen en beschermt hen tegen machtsmisbruik  

Rousseau  
- een van eerste theoretici van de democratie  
- gezag in handen volk zelf = volonté générale  
- sociaal contract: persoonlijke vrijheid ondergeschikt aan volonté générale  

Kant  
- verlichting is het vertrek van de mens uit zijn aan zichzelf te wijten onmondigheid  

 
belangrijkste nieuwe streven van verlichting op politiek vlak = parlement moet als 
vertegenwoordiger van ‘het volk’ verkozen worden door individuele burgers, niet door 
standen → macht van de meerderheid ging een rol spelen  
deze liberaal-democratische stroming had een middle-class karakter → resultaat = 
burgerlijke samenleving (democratisering van werkende klasse werd tegengehouden tot 
tweede helft 19e E)  
 

2. Het ontstaan van de parlementaire monarchie in Engeland  
 na 1603: Stuarts  streven naar absolute macht + sympathie katholicisme  
= conflict met parlement → lagerhuis (meerderheid puriteinen + democraten) eiste 
eerbiediging van zijn rechten  
1642: aanhangers parlement in opstand tegen koning Charles I o.l.v Cromwell  
1649: na een lange burgeroorlog nemen ze de macht over, executeren ze de koning en 
vestigen ze een republiek De Commonwealth van Cromwell (= mengeling puriteinse en 
militaire dictatuur)  
1660: commonwealth gaat ten onder  
1660: parlement besliste restauratie monarchie = Stuarts terug op de troon  
1679: Charles II verbiedt willekeurige opsluiting  

10 



1685: James II probeerde opnieuw zonder parlement te regeren, openlijk bekeerd tot 
katholicisme, zocht toenadering tot Lodewijk XIV  
1688: Glorious Revolution = James II vlucht voor schoonzoon Willem van Oranje, werd 
nieuwe vorst William III  
1689: Declaration of Right afgekondigd voor troonsbestijging William en Mary 
(politiek-theoretische verantw. geleverd door Locke)  
1713: einde jarenlange oorlog Engeland - Frankrijk vanwege machtstoename parlement in 
Engeland  
→ geleidelijk ontstaan parliamentary government  

→ werkte via systeem checks and balances (trok aandacht 
Montesquieu → scheiding der machten) 

→ Engeland = perfect kader doorbraak private ondernemingen 
MAAR parlement + regering = oligarchie WANT verkiezingen niet geheim en dus sterk 
beïnvloedt door landlords en kranten verboden te publiceren over parlement ⇒ parlement 
ten voordele hoge standen uitbuiten  

⇒ ongenoegen over Engels politiek systeem 
→ ongehoorzaamheid t.o.v regering = makkelijk beteugeld  

→ ongenoegen groeide uit tot reform movement  
1832: reform act  

3. De revolutie van bovenaf: het verlicht absolutisme 
verlicht absolutisme = monarchie verheffen tot hefboom modernisering  
→ hervormingen van de verlichte vorsten botsten op de kerk  
⇒ secularisatie  

4. De Amerikaanse revolutie 
kolonisatie Noord-Amerika door Engelse migranten: puriteinen & katholieke migranten + 
Duitsers als grootste niet Engelse groep  
= complexe en gediversifieerde koloniale samenleving  

- zevenjarige oorlog met Frankrijk die de Engelse kolonies aanviel vanuit zijn 
nederzettingen in Quebec en Louisiana (FR verloor en moest land afstaan) 

- extra belasting vanuit Londen naar amerikaanse kolonies → protest “no taxation 
without representation”  
→ radicale Amerikanen ‘sons of liberty’  

- door Londen uitgevaardigde tea act ⇒ Boston tea party  
→ tegen Boston gerichte dwangmaatregelen  

→ versterkte anti-engelse solidariteit  
⇒ samenkomst eerste continental congres (vergadering met afgevaardigden meeste 
kolonies): gematigden ↔ radicalen  

→ missie Benjamin Franklin naar Londen in hoop voor vreedzame regeling haalde  
weinig ui  
⇒ oorlog = onvermijdelijk  
⇒ oprichting amerikaans leger o.l.v George Washington  

→ Continental Congres besprak mogelijk onafhankelijk en het feit dat er een politieke 
structuur moest komen waarbij elke persoon een natuurlijk recht op vrijheid heeft  

→ legitimering verzet verschoof ook van eis tot inspraak naar eis tot vrijheid voor de  
Amerikanen als mens  
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4 Juli 1776 proclamatie declaration of independence (geschreven door Thomas Jefferson) 
vanop het statehouse in Philadelphia  
→ deze tekst lag aan grondslag aan constituties van de staten  

→ deze teksten weerspiegelden wantrouwen t.o.v  
vooral de uitvoerende macht  

→ bill of rights toegevoegd aan veel constituties → stelt rechten individuen veilig  
1777: Articles of Confederation worden goedgekeurd  

→ geen centrale uitvoerende macht (geen president) 
⇒ Britten wilden opstand met grote middelen neerslaan  

→ grootste troepenmacht ooit over zee → Washington numeriek te zwak  
→ Ook Frankrijk, Spanje, Hollande schaarde zich aan kant opstandelingen  
→ oktober 1778 overgave Britse expeditieleger  
→ zomer 1783 Londen erkent in verdrag van Parijs onafhankelijkheid gewezen 
kolonies 

Tegenstelling onder Amerikaanse bevolking:  

commercieel georiënteerde 
- voorstander meer gecentraliseerde 

staatsvorm  
- wilden krachtige nationale politiek 

(bevordering handel + industrie) 
- probeerden confederatie te 

hervormen 

kleine boeren  
- koesterden diep wantrouwen t.o.v 

centrale regering  
- voorstander zo groot mogelijke 

decentralisatie  
- = democratische-republikeinen o.l.v 

Thomas Jefferson 

 
1787: nationale conventie komt samen om nieuwe staatsstructuur uit te werken 
→ voorstel: meer macht aan centrale regering en nationaal wetgevende vergadering 
samenstellen in evenredigheid met bevolkingsaantal van elke staat 

→ evenredigheidsidee stuitte op kritiek → compromis: wel voor  
huis van afgevaardigden, niet voor senaat 

⇒ ,1787: goedkeuring constitutie die confederatie veranderde in federatie  
→ constitutie + Bill of rights (10 amendementen) = oudste nog functionerende geschreven 
grondwet ter wereld  

- systeem van checks and balances  
- supreme court of hooggerechtshof: driedubbele taak  

1. handhaven grondwettelijke orde  
2. uniforme interpretatie federale wetten  
3. oplossen conflicten tssn staten  

- uitvoerende macht greep op rechterlijke door benoeming opperrechters  
- congres kan via impeachment-procedure uitvoerende macht tot aftreden dwingen  

George Washington = eerste president  
5. De Franse Revolutie  

= complete breuk met verleden + poging om totaal nieuwe samenleving op te bouwen 
zonder wortels in het verleden  
factoren die FR veroorzaakten:  

- ongenoegen over gevestigde orde  
- ontevredenheid over conservatief absolutisme  
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- succes Amerikaanse revolutie verscherpte ontevredenheid  
- o.i.v verlichting  
- econ. situatie (werkloosheid, landloperij)  
- mislukte graanoost → hoogste broodprijs  
- bijeenkomst adel, clerus en derde stand vanwege dreigende staatsbankroet = 

ongewild begin revolutionair proces 
 

● Het verloop van de revolutie  
 
eerste fase (1789- 1792):  
afbraak Ancien Régime + opbouw burgerlijke rechtsstaat met constitutionele monarchie  

- voor opening staten-generaal: derde stand eist gemeensch zitting van de 3 standen 
+ hoofdelijke telling  
(Qu’est-ce que le tiers état? - Sieyès artikel) 
→ adel en clerus gingen niet in op de eisen  
⇒ 17 juni 1789: derde stand roept zichzelf uit tot Assemblée Nationale  

- stelden een grondwet op  
- 14 juli: bestorming Bastille (= symbool absolutisme) 
- oligarchische stadsbesturen werden vervangen door meer democratische (en 

behorende tot de derde stand) 
-  boeren in opstand = la grande peur bij grootgrondbezitters  
- nacht 4 - 5 augustus: afschaffing alle feodale rechten (edelen vluchtten) 
- 26 augustus 1789: goedkeuring verklaring van de rechten van de mens  
- 1790: afrekening macht kerk  
- 3 september 1791: grondwet zorgde voor geconcipieerde constitutionele 

monarchie → w op korte termijn mislukking  
- 1790-1792: Radicalisering, terreurfase, samenzweringstheorieën: 

buitenlandse interventie (angst voor verspreiden naar eigen land) 
 
tweede fase  
schrikbewind Jacobijnen  

- nationale conventie met algemeen mannenstemrecht verkozen: grote rol radicalen 
revolutionairen  
→ onthoofding koning Lodewijk XVI 

- leider Jacobijnen = Robespierre 
- Jacobijnen: nieuwe ultrademocratische grondwet + verklaring van de rechten van de 

mens “la france une et indivisible” → elke vorm regionalisme opgeheven 
⇒ zeer gewelddadig bewind ⇒ Jacobijnen vestigden dictatuur ipv democratie  

- executie Robespierre  
derde fase  
gematigde burgerij: indijken radicalisering maar weerstand bieden tegen 
restauratietendensen clerus en adel  

- grondwet met absolute scheiding der machten (dictatuur jacobijnen vermijden) 
- uitvoerende macht: 5 directeurs  
- wetgevende macht: tweekamerstelsel 
- cijnskiesrecht + getrapte verkiezingen  
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- verkozen rechterlijke macht  
- Napoleon Bonaparte wou regime vestigen 

  
● De opkomst en het beleid van Napoleon  

 
1799 staatsgreep Napoleon Bonaparte  

= militaire leider  
= populair door militaire successen en uiteendrijven opstand adel  

- samenwerking met Sieyès (pas 1 van de 5 leider directoire)  
9 november 1799: staatsgreep  

- directoire vervangen door driehoofdig consulaat  
- Napoleon = eerste consul → bracht politieke stabiliteit  
- 1802: Napoleon liet zich uitroepen tot ‘consul voor het leven’ 
- 1804: Napoleon = keizer Franse rijk  

- Napoleon bouwde autoritair leiderschap maar behield schijn van 
revolutionaire democratie  

- rekende af met oppositie en verleende gratie aan de adel 
- concordaat kerk: betaling salarissen clerus door staat in ruil voor opzegging 

aanspraak op in beslag genomen goederen = genormaliseerde betrekking  
- schafte aantal hervormingen af en behield sommigen in duurzame vorm  
- Code Napoléon = burgerlijk recht 

 
● Betekenis van de Franse revolutie  

 
betekenis FR universeel  

- invoering nieuwe politieke & sociale structuren en beginselen  
- Verklaring van de rechten van de mens en de burger = inspiratiebron universele 

verklaring van de rechten van de mens van de VN  
- FR kondigde zowel liberalisme, socialisme als nationalisme aan  

betekenis FR voor Frankrijk  
- = basis scherpe tegenstelling links - rechts  
- = basis grote politiek stromingen:  

- monarchisme: heimwee naar AR (conservatisme, antiparlementarisme, 
integraal nationalisme en antisemitisme) 

- republicanisme: ‘ware behoeder revolutie’ (wantrouwig t.o.v sterk staatshoofd) 
- bonapartisme: persoonlijk bewind gedragen door militair zonder 

traditionalistische legitimering 
- travaillisme: juridische gelijkheid uitbreiden tot soc.-econ. terrein (commune 

van parijs) 
6. België in de revolutietijd  

keizerin Maria Theresia (1740-1780) 
- centraal bestuur versterken  
- moderne burerucratie uitbouwen  
- econ. infrastructuur opbouwen  
- invloed kerk in socio-econ. sector beperken  

→ geen grote protesten want stelde zich soepel en pragmatisch op  
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Jozef II (1780)  
-  vloedgolf edicten i.v.m godsdienst en kerk  

→ enkelen stootten Nederlanders erg tegen de borst  
→ vooral edicten van 1787: alle oude instellingen en eraan verbonden functies 
werden opgeheven  

→ oppositie hiertegen zorgde voor opschorting plan  
MAAR nadien werd leger ingezet, kopstukken oppositie opgepakt en 
privileges opgeheven  
→ voorbereiding ondergronds verzet 

→ leger patriotten verdreef Oostenrijkse troepen van Jozef II  
    zo ontstonden in 1790 de Verenigde Nederlandse Staten of Etats-Belgiques-Unis =  
   confederatie 9  staten o.l.v conges  
nieuwe staat kon zich niet handhaven: 4 oorzaken:  

1. machtsstrijd tssn ‘macht aan het volk’ of ‘macht aan de staat’  
2. confederatie was zwak, enkel bevoegd voor buitenlandse zaken, defensie en 

muntslag  
3. doorslaggevende rol internationale situatie: FR wou conservatie regime België niet 

steunen, andere buurlanden vormden blok samen met Oostenrijk tegen FR  
⇒ Belgische nationale identiteit tot ontw gebracht  

→ nationale bewegingen zowel beroep doen op verlichting als op traditie (zowel oud  
provinciale particularisme als nieuw idee soeverein Belgisch volk 

1795: Oostenrijkse Nederlanden + Luik ingelijfd bij FR 
1. tot 1799 vijandige sfeer overheid - bevolking  
2. vanaf 1799: Napoleon: meer gematigdheid en zekerheid vooral door concordaat met 

paus  
→ door opslorping FR werd elite België verfranst  
  
§ 4. De Franse revolutionaire en napoleontische oorlogen  

1. De onderwerping van het Europees continent  
 
Vanaf 1792 viel het Franse leger olv Napoleon veel Europese landen binnen om ze te 
veroveren  
uiteindelijk boden enkel nog Engeland en Portugal weerstand tegen FR de rest was 
veroverd of gedwongen bondgenoot 
  

2. Britannia, rule the waves! 
 
GB behield overwicht op zee → uitbreiden koloniaal rijk  
GB won enkelen zeeslagen tegen FR  
→ econ. maatregelen vanuit FR voor GB  

= Napoleon verbood alle landen onder zijn gezag of waarmee hij geallieerd was  
Britse goederen te importeren  
→ veel problemen  
→ Portugal weigerde, Napoleon viel binnen en veroverde  

→ problemen in kolonies want opeens bestuurt door FR = opstand 
3. Ondergang van Napoleon  

15 



 
Bondgenoot Rusland zei bondgenootschap op en zocht toenadering tot Engeland → 
Napoleon valt binnen → Rusland past techniek verschroeide aarde toe → ontbering, 
desertie → bleef weinig over van FR leger  
1814: Oostenrijk, Pruisen, Rusland en Engeland dwingen Napoleon tot aftreden  
→ Napoleon verbannen naar Elba  
→ Congres van Wenen  
→ Napoleon ontsnapt: 1815 komt met 600 manschappen aan in FR  

→ met open armen ontvangen in heel FR  
→ geallieerde machten in Wenen: coalitie om Napoleon van troon te stoten  

→ Ultieme slag bij Waterloo: Napoleon door Pruisische, Russische en Britse 
troepen verslagen  
 → Napoleon verbannen naar eiland in Atlantische Oceaan waar hij in 1821  
overleed 
 

4. Congres van Wenen  
- periode van restauratie die tot 1848 zou duren  
- overwinnaars Napoleon herstelden machtsevenwicht tussen Europese staten  

→ grezen FR hertekend, Rusland en Pruisen kregen gebied bij en verenigd koninkrijk 
der nederlanden + Piëmont-Sardinië werden bufferstaten  

- in FR kwam Lodewijk XVIII terug op de troon en kerk kreeg terug ereplaats maar veel 
hervormingen uit Napoleontische tijd bleven bestaan  

 
Hoofdstuk 2: Triomf van de liberale burgerij (1815- 1871) 
 
19e E: burgerij zet oude elites opzij en vestigt en verstevigt haar leidende positie  
→ 1815 - 1871: felle politieke strijd tussen burgerij en oude elites  
 
§ 1. Staats- en natievorming onder liberale vlag  
 
monarchie → constitutioneel parlementarisme  

→ parlement toch voor vertegenwoordiging sociale bovenlaag (ook hoge 
burgerij wou liever privileges beschermen dan democratie) 

In België: 
-  kerk in mij handhaven ↔  kerk ondermijnen 
- strijd om gelijkberechtiging Nederlands  

 
1. Conservatisme, liberalisme, nationalisme 

 
- liberalisme = erfgenaam revolutie en haar verlichte idealen (nationalisme hing naus 

samen met liberalisme) 
- conservatisme = afwijzing revolutie  

→ linker- en rechterzijde  
conservatisme: ideale mij = gevaarlijke illusie, antirevolutionair, nadruk op historisch en 
organisch gegroeide instellingen vb gezin, gilden… 
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liberalisme: groeide uit politieke filosofie verlichting, vrijheid, vrijheid als deelname aan de 
politiek en vrijheid als bescherming tegen willekeur staat, 3 belangrijke elementen:  

1. grondwet als basis rechtstaat 
2. soevereine volksvertegenwoordiging: scheiding der machten  
3. scheiding kerk en staat  

verschillende gradaties liberalen:  
- gematigde liberalen:  

meestal adel of burgerij, inspiratie =  eerste fase FR en eerste grondwet maar niet 
bereid politieke macht te delen met gewone volk  

- radicale liberalen:  
vooral lage burgerij, intelligentia en kleine landadel, wille politieke macht voor 
iedereen én democratie, inspiratie = jacobijnse grondwet, overgang naar socialisme  

- Angelsaksische liberalisme: pragmatischer 
- Continentale liberalisme (vooral Franse): ideologischer  

begin 19e E: nationalisme  
= ideologie en beweging van bepaalde natie die streeft naar realisatie eigen staat en behoud 
eigen culturele identiteit  
! nationale staat = uitzondering !  
opvatting nationalisten over eeuwigheid natie = mythe  
→ naties komen voort uit historische ontw. en kunnen gecreëerd worden of weer verdwijnen  
aan de natie gaat etnie vooraf: etnie = groep mensen die gemeensch. vormen in bewustzijn 
historisch gegroeide culturele eigenheid  
→ natie ontstaat pas wanneer etnie zich politiek gaat organiseren  
⇒ nationalisme = politiek georganiseerde etnoculturele solidariteit  
overgang naar natie wordt mogelijk door moderniseringsproces  
MAAR nationalisme maakt gebruik van aspecten oorspronkelijke etnische cultuur die 
ervaren worden als kernsymbolen om eigene van vreemde te onderscheiden  
 
 2 manieren voor nationale staat:  

1. staat tot natie → nationale staat (congres van Wenen) 
2. etnie over natie → nationale staat (FR was hiervoor belangrijk, ontstaan vanuit wil 

volk) 
verschillende soorten nationalisme:  

1. begin 19e E: ander nationalisme met etnisch-cultureel concept centraal = als protest 
op congres van Wenen, imperialisme napoleon ⇒ eenmaking Italië en Duitsland, 
pan-bewegingen, zionisme… 

2. separatisme: nieuw ontstane naties afscheiden bestaande staten vb België, 
Griekenland... 

⇒ elk nationalisme zowel civiele als etnische component  
→ civiel verwijst naar institutionele niveau volkssoevereiniteit  
→ civiele component beklemtonen = ‘inclusief karakter,’ iedereen mag  
toetreden tot natiestaat vb VS  

→ etnisch verwijst naat taal, religie, traditie  
→ focus hierop = ‘exclusief karakter’ onderstreept 
verschil met vreemdelingen vb Vlaams Belang  
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adhv civiele en etnische component zien we dat nationalisme zich met alle mogelijke 
ideologieën kan verzoenen, van extreem links tot extreem rechts  
 

2. Tussen revolutie en restauratie  
● De Heilige Alliantie  

 
In 1815, na overwinning Napoleon, sloten Oostenrijk, Pruisen en Rusland de Heilige Alliantie 
met als doel de conservatieve orde van het congres van Wenen te bewaren  
+ Engeland = Grote Alliantie  
vanaf 1818 + FR  
Vanaf 1822 - Eng want niet akkoord met interventies in buitenland om nationale en liberale 
opstanden neer te slaan  
na 1815: Oostenrijk domineerde Europa  
tot 1848 behielden vorsten en elite van AR nog grote invloed  
tussen 1815 - 1870: krachten van verandering probeerden nationale burgerstaten tot stand 
te brengen  
→ Hoe?  

- eerste helft 19e E: revoluties (gevolg druk onderuit) 
- tweede helft 19e E: Realpolitik (van bovenaf) 

 
● De revoluties van Latijns-Amerika  

 
 1808: eerste opstandige beweging in Latijns-Amerika die koloniale autoriteit Napoleon niet 
wouden erkennen  
1820: revolutie in Spanje  
hierna werden alle staten in Latijns-Amerika een voor een onafhankelijk  
→ geen tussenkomst door Heilige Alliantie vanwege geen steun van GB en VS  
 

● De revoluties van de jaren 1820 en 1830 in Europa  
 
revoluties in Europa mislukte ook al zijn er van 1815 verzetsbewegingen  
risorgimento-beweging in Italië die streeft naar Italiaanse nationaliteit  
1830: onafhankelijkheid Griekenland  
→ revolutiegolf van 1830 waarin veel landen onafhankelijk werden of zelfbestuur verkregen  

- julirevolutie 1830 Frankrijk: einde aan restauratie maar monarchie bleef bestaan  
- 1830: België onafhankelijk (nationale revolutie zowel liberaal) 

→ Russische tsaar gereed om opstand in België neer te slaan, dit was aanleiding 
voor reeds langer geplande opstand in Polen = Poolse novemberopstand  
⇒ enkele maanden Poolse vrijheid nadien volledig opgeslorpt door Rusland  

- begin 1831 opstanden Italië: paus en vorsten werden verjaagd, ideaal van 
eengemaakt Italië  

- 1834: Jong-Europa beweging(voorbereiding nieuwe revolutie golf) 
- mei 1832: in meeting studenten, professoren, intelligentsia werd voor eengemaakt 

Duitsland gepleit 
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● Het revolutiejaar 1848 
 
eerste echte algemene revolutie in Europese geschiedenis  
oorzaak: veel Europeanen werden ongeduldig over de realisering van dezelfde sociale, 
nationale en liberale doelstellingen  

- februari 1848: revolutie van liberale burgerij en beginnende socialisme 
→ aftreden koning en uitroepen republiek  

- Habsburgse imperium vanaf maart 1848 in greep nationale en liberale opstanden  
→ Wenen eiste liberale hervormingen: keizer zette kanselier Metternich aan de kant  

→ door val Metternich kwamen er opstanden in door Oostenrijk bestuur 
Italiaanse vorstendommen 

- maart 1848: Italië begint godsdienstoorlog tegen Oostenrijk maar werd in juli 11848 
verslagen  

- maart 1848: revoluties in kleinere Duitse staten: koning pruisen gaf toe → oprichting 
constitutioneel regime → bij algemeen stemrecht verkozen constituantie  

- maart 1848: nationale Duitse parlementsleden samengeroepen:  
2 blauwdrukken tegenover elkaar:  

1. Groot-Duitsers: hele Habsburgse rijk, met inbegrip niet-Duitse gebieden 
opnemen o.l.v Oostenrijkse dynastie  

2. Klein-Duitsers: samenbrengen alle niet-Oostenrijkse Duitsers in 1 staat onder 
Pruisische leiding, ook Pruisisch gebied buiten Duitse bond opgenomen  

In FR: verkiezingen → conservatieve meerderheid  
linkse staatsgreep → rechtse staatsgreep → arbeidersopstanden bloedig 
neergeslagen  
december 1848: directe presidentsverkiezingen → Napoleon’s neef  
→ trok na 2 jaar presidentschap door een staatsgreep alle macht naar zich toe →  
liet zich uitroepen tot keizer Napoleon III  

In Oostenrijk: 1848: keizer verplicht troon afstaan aan neef 
begin 1849: Oostenrijkse regering kan opstanden bedwingen en oude orde w  
hersteld  
april 1849: Hongaren opnieuw in opstand → hulp Rusland en Kroatisch leger 
→ Hongaarse nationalisten geven zich over  

In Italië: orde hersteld: absolute macht paus na verjaging hersteld  
In Duitsland: maart 1849 werd in het parlement gekozen voor Klein-Duitse oplossing 

weliswaar zonder Oostenrijkse Duitssprekende gebieden  
→ Pruisische koning weigerde kroon → november 1849 hersteld Pruisische  
koning Duitse Bond onder Oostenrijkse leiding.  

In Oostenrijk: in 1851 grondwet afgeschaft → periode neo-absolutisme 
 
⇒ de revolutie was haast overal mislukt  

→ bezinning over weg die gevolgd moest worden om grote doel te bereiken  
→ ontstaan nieuwe manier van denken en voelen  
⇒ inzicht in reële machtsverhoudingen en daarop afgestemde realpolitik 
(kosten-batenanalyse) werd nieuwe vuistregel  

→ burgerij werd langzaamaan kracht van behoud ipv verandering  
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● De evolutie in de Angelsaksische wereld  
 
Engeland: geen revolutie maar evolutie  

→ aanvaarden reform act in 1832 uit angst voor opstand volk en uit de wens 
tegemoet te komen aan de Britse industriëlen  
⇒ grote invloed publieke opinie en parlement en een hergroepering van de politeke 
krachten tot conservatives ↔ liberals  
dit leidde tot:  

- afschaffing slavernij 
- ‘poor law’ 
- mogelijkheid van kranten om te rapporteren over parlementaire debatten  
- reglementering tegen vrouwen- en kinderarbeid  
- ... 

VSA: grootste stap richting echte burgerstaat  
→ democratiseringsbeweging o.l.v Andrew Jackson  

- algemeen blank mannenstemrecht in alle staten  
- tweepartijensysteem:  

democratische partij (aanhangers: kleine farmers, arbeiders…) 
↕ 
‘Whigs’ (aanhangers: ondernemers, businessesmen, grootgrondbezitters, 
welgestelden) 

→ standhouden slavernij of niet?  
- 1854: leden whigs en democraten die slavernij willen afschaffen vormen zich 

op nieuwe partij: republikeinen  
→ voornaamste programmapunt = vrijheid westen onder hoede congres  
→ 1860 Abraham Lincoln werd leider en later president  
! Noord ↔ Zuid!  
⇒ civil war  

- aanleiding = slavernij kwestie  
- echte inzet = behoud federaal gezag  

⇒ 1865 overwinning Noorden en federatie ‘Verenigde Staten’ 
 

3. Eenmaking van Italië en Duitsland, desintegratie van het Habsburgse rijk  
 
1859-1871:  

- koninkrijk Italië  
- dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije  
- Duitse rijk  

Krimoorlog:  
Rusland wou deze gebieden van Turkije veroveren, Eng, Fr en Piëmont kozen steun aan 
Turkije en verklaarde oorlog aan Rusland, Oostenrijk liet Russische bondgenoot in de steek 
en hield zich afzijdig  
→ einde Heilige Alliantie  
→ Fr en Eng voor het eerst bondgenoten  
→ Oostenrijk aangetast (door Frans-Piemontese coalitie verslagen en nadien door 
Pruisisch-Piemontees) 
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● Italië  
1848: opstanden tegen Oostenrijk waren mislukt, enige winstpunt was parlementaire 
monarchie Piëmont  
→ Piëmont moest anti-Oostenrijkse politiek voeren  
1859: eerste minister Piëmont (Cavour) lokt oorlogsverklaring Oostenrijk uit  
→ Piëmontese en Franse troepen versloegen Oostenrijk  
→ Oostenrijk moet Lombardije aan Piëmont afstaan  
→ als gevolg van Oorlog opstanden in midden-Italië  
→ leidde in 1860 tot vereniging met Piëmont → Fr akkoord in ruil voor Nice en Savoye  
→ avonturier Garibaldi begon in mei 1860 veldtocht door Zuid-Italië, hij veroverde Napels en 
Sicilië en voegde zo Zuid-Italië bij Piëmont  
1861: uitroeping Koninkrijk Italië met Victor Emmanuel II als vorst en Turijn als hoofdstad 

= parlementair regeringssysteem  
1866: verwierf Italië Venetië  
1870: Rome = hoofdstad  
MAAR paus erkende koninkrijk niet en zag zichzelf als ‘gevangene van het vaticaan’  
 → Italiaanse katholieken hielden zich afzijdig van politiek leven  
→ dit werd opgeheven in 1918 
1929: stichting Vaticaanstad  
→ onderscheid tussen Italiaanse regio’s werd erg geaccentueerd 
 

● Duitsland  
 
Duitse bond opgericht door congres van wenen was zwakke confederatie  
1862: Pruisisch minister president Bismarck  

- door realpolitik pruisische hegemonie in Duitsland en Europa vestigen  
1866: Pruisen verklaart oorlog aan Oostenrijk 

→ Pruisen won → ontbinding Duitse bond → annexatie 6 Duitse landen → Oprichtig  
Noord-Duitse bond (= prefiguratie Duitse rijk) → Zuid-Duitse staten gedwongen tot 
wederzijdse bijstandverdragen met Pruisen → voltooiing Duitse eenmaking  

Fr beschouwde Duitse eenmaking als bedreiging MAAR Bismarck kon oorlog tegen fr niet 
veroorloven → Fr begint oorlog tegen Pruisen, Fr geïsoleerd maar pruisen steun van 
Zuid-Duitse staten → januari 1871 verliest fr  
Zuid-Duitse staden reeds toegetreden tot Noord-Duitse bond → 18 januari 1871 pruisische 
koning Willem I w te versailles uitgeroepen tot keizer Duitse rijk → Duitsland kreeg 
Elsas-Lotharingen  
Duitse rijk = bondsstaat van 25 deelstaten  
⇒ Duitse eenmaking op gang gebracht door liberaal nationalisme maar gerealiseerd door 
Bismarck en het Pruisische militarisme  
 

● Het Habsburgse rijk  
 
Oostenrijk = veelvolkerenstaat  

→ volkeren wouden zekere nationale rechten veroveren  
- Na Krimoorlog verzwakte Oostenrijk, het verloor Italië, Duitsland, Lombardije, Venetië  
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→ versterkte aanspraken nationale minderheden in Habsburgse-monarchie op 
autonoom statuut  

1861: oprichting proportioneel parlement van nationaliteiten  
→ geboycot door Magyaren (= grootste niet-duitse groep)  

1867: definitieve regeling: het compromis of Ausgleich  
Ausgleich: Hongarije verwerft zelfstandigheid  
→ grondgebied verdeeld door rivier  
Oostenrijk ↔ Hongarije  
- Wenen = hoofdstad - Boedapest = hoofdstad  
- Duits = officiële taal - Hongaars = officiële taal  
⇒ staten vormen confederatie  
Ausgleich bracht geen oplossing voor andere nationale groepen  
→ vanaf 1871 gezogd naar mogelijkheid om Tsjechen eigen staatkundig kader te geven  

→ protest van Duitse bevolking en Magyaren 
→ Ondertussen wel al 17 deelparlementen  

- Tsjechisch nationalisme realiseerde een deel eisen  
- Polen kreeg beperkte autonomie  

1907: algemeen mannenstemrecht → Slavische meerderheid in parlement → gering effect 
WANT 1909: keizer regeert autoritair  

- Duitsers + Magyaren waanden zich superieur t.o.v Slavische volkeren  
- sociale tegenstellingen tussen gezaghebber en burgers  

⇒ nationale problemen raakten niet opgelost en zouden bijdragen tot uitbreken WO I  
 

4. De Katholieke Kerk tegenover het Liberalisme 
 
2 ontwikkelingen als bedreiging kerkelijke positie:  

1. modern wet. denken ↔ religieuze dogma’s en tradities + rationalisme diende uit in 
atheïsme  

2. ontw moderne staat: scheiding kerk en staat + controle staat over kerk → 
antiklerikalisme (onderwijs en huwelijk) 

liberalisme = natuurlijke vijand kerk WANT liberalisme tastte klerikale machtsposities en 
religieuze waarheid aan  
Na 1815 schaarde kerk zich achter ‘restauratie’  
→ toch streefden aantal katholieken naar synthese katholicisme en moderne vrijheden  

→ In ned, rijn-pruisen, en elders oriënteerden katholieken zich naar liberale partijen  
→ in België: liberaalkatholicisme = kerk bevrijden van staatsvoogdij  

→ theoretisch werd dit uitgewerkt door Franse priester Félicité die pleitte voor scheiding kerk 
staat want in een regime van vrijheid zou katholieke waarheid overtuigend genoeg zijn om 
hele mij te oriënteren: bewijs = België  
⇒ toen Félicité in Rome goedkeurign ging vragen werd hij in encycliek Mirari Vos 
veroordeeld (zie artikel) 
 
Globaal bleef kerk moderne samenleving en liberale instellingen afwijzen  

- na uitroeping koninkrijk Italië veroordeelde Pius IX in 1864 de moderne vrijheden  
- Op eerste Vaticaanse Concilie in 1870: afkondiging dogma pauselijke onfeilbaarheid  
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⇒ in opkomende democratie was nieuwe rol weggelegd voor katholieke massa-beweging 
(verzuiling) 
 

5. België als burgerstaat  
 
politieke evolutie na 1815 = case study ‘triomf van de burgerij’ 
In 1815 gevestigd Verenigd koninkrijk der nederlanden o.l.v Willem I van Oranje  
= creatie grote mogendheden op Congres van Wenen  
= constitutionele monarchie: uitvoerende + wetgevende macht in handen vorst  
Willem I van oranje:  

- wilde sterk gecentraliseerde staat  
- nam veel initiatief gericht op materiële en geestelijke verheffing van onderdanen  
- stimuleerde industrie en handel 
- richtte rijksnormaalscholen, rijksathenea en rijksuniversiteiten op  
- kreeg veel steun uit Zuiden, minder uit Noorden maar over het algemeen waren 

onderdanen loyaal  
- kritiek en verzet in Zuiden  

- eerst: traditionalistisch  
- vanaf 1825: progressief  

→ verzet vooral gedragen door ontevreden clerus omdat Willem I in 
1815 de kerkelijke goederen niet terug gaf, katholicisme niet 
promoveerde tot staatsgodsdienst en kerkelijke positie in onderwijs 
aantastte  

omstreeks 1825 (o.i.v romantiek): progressief verzet van jonge generatie katholieken en 
liberalen die elkaar vonden onder vlag ‘vrijheid’ 
→ hun dromen waren blauwdruk liberale burgerstaat 

→ verzet ook verbonden met nationalisme: zuidelijke eigenheid was anders dan 
Noordelijke  

1830: relletjes in Brussel met anti-regerings en anti-Hollands karakter  
september 1830: vraag tot administratieve scheiding  
→ intocht leger in Brussel leidde tot radicalisering standpunten  
4 oktober 1830: voorlopig bewind roept onafhankelijkheid België uit  
3 november: nationaal congres verkozen  
7 februari 1831: grondwet klaar  

- parlementaire monarchie  
- burgerlijke + politieke vrijheden gewaarborgd  
- scheiding der machten gewaarborgd  

21 juli 1831: Leopold van Saksen Coburg legt eed op grondwet af  
1827: katholieken en liberalen gingen met 1 lijst naar de verkiezingen = unionisme  

→ dit werd versterkt door dreiging vanuit Nederland: tot 1839 een staat van oorlog  
democratie werkte minder goed dan verwacht:  

- 1 % van de bevolking had stemrecht  
- niet geheime verkiezingen → kiezers onder druk  
- sterke invloed uitvoerende macht want geen echte oppositie in parlement  
- poging tot vergroten koninklijke invloed  
- vorming conservatie alliantie van koning, notabelen en kerk 
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ontevredenheid over door kerk gesteund unionisme, vooral door liberale burgerij met 
vrijmetselarij als motto  
→ uiting = stichting ULB  
1839: wegvallen oorlogstoestand Nederland maakt binnenlandse oppositie mogelijk 
1841: stichting eerste permanente liberale kiesvereniging  
vanaf 1846: aparte partij van liberalen o.i.v socialere impulsen (programma: 
democratisering, lotsverbetering werkende bevolking, doorbreken kerkelijk overwicht in 
onderwijs, installering onafh. burgerlijk gezag) 
 1847: liberale oppositie won verkiezingen  
⇒ tegenstelling liberaal ↔ conservatief = antiklerikaal ↔ confessioneel  

België niet meegesleurd in revolutiegolf 1848  
OMDAT regering aantal liberale maatregelen nam  

- verlaging cijnskiesrecht tot grondwettelijk minimum  
- verbod op samenvoeging staatsambt met parlementair mandaat  
- afschaffing dagbladzegel (belasting op krant waardoor alleen elite ze kon lezen) 

tot 1884 liberalen aan de macht  
→ viel samen met periode van econ. groei en toenemende industrialisering  

→ wetgevende kader beperkte zich tot scheppen kader voor ondernemende 
burgerij  

tegenstellingen op levensbeschouwelijk vlak groeiden:  
- radicaal-liberalen = anti-religieus  
- liberaal katholieken = anti-liberaal  

→ sfeer van latente burgeroorlog  
→ hoogtepunt na liberale verkiezingsoverwinning 1878 
= schoolstrijd  

1884: verkiezingsoverwinning katholieken (bleven alleen aan de macht tot WO I)  
Ondertussen waren sociale problemen groter geworden maar door de schoolstrijd 
verdwenen uit het gezichtsveld van de politiek  

 
§ 2. De bloeitijd van het liberale kapitalisme  
 
opkomst liberale burgerstaten mogelijk door industriële revolutie = sociaal econ. basis 
na 1815: industrialisatie in versneld tempo dankzij liberale klimaat  

→ België = eerste land, na Engeland waar IR doorbrak  
 
1. Spoorwegrevolutie en vrijhandel  

 bestaande verkeersnet verbeteren = antwoord op en stimulans industriële groei  
1. eerste fase = verbetering wegen + kanalen  

18e E: wegen = karrensporen  
1663 Engeland: particulieren mochten wegen aanleggen en via tolheffing hiervoor betaald 
worden  
1760 Frankrijk: oprichting Beheer van Bruggen en Wegen = dienst overheid verantw. voor 
uitbouw nationale routes  
ca 1830: alle grote steden bereikbaar via water (canal fever) 
→ daling vervoerskosten = daling goederenprijs = stijging consumptie = productiestijging  

- stoomkracht = einde zeilschepen, opkomst stoomboten  
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- spoorweg = ware revolutie → GB = spectaculaire groei spoorwegennet  
→ 1847 = piekjaar  

- Britse regering beperkte zich tot ‘vrijmaking’ econ. en 
maatregelen om groei te stimuleren  
→ pas in 1900 kreeg GB ernstige concurrentie  

Europa had zware achterstand inzake industrialisatie → handelsprotectionisme  
2 fasen:  

1. eerste fase: 1815-1850: bevolkingstoename Europa → misoogsten, fallissementen, 
politieke onrust MAAR ook verstedelijking en verpaupering arbeidersklasse 

- Bel: snelle doorbraak zware industrie  
- Fr: trage industrialisering gesteund op textiel (fr bleef relatief achter op vlak 

industrialisering en verstedelijking) 
- Dui: begin industrialisering gesteund op steenkool en ijzer (doorbraak 

1850)(vooral af te rekenen met versnippering in politiek) 
2. tweede fase: 1850-1870: definitieve doorbraak industrialisatie  

- Fr: viel samen regeerperiode Napoleon III → spoorwegennet groeide = 1 
markt + spoorwegentrafiek, buitenlandse handel, steenkoolproductie, 
ijzerproductie en import ruw katoen groeide MAAR bleef achter op Dui 

- Dui: groeiend spoorwegennet en spoorwegentrafiek → moderne 
eenheidsstaat mogelijk vanwege industrialisatie en stimuleerde die op zijn 
beurt 

spoorwegennet betekenis voor:  
- economie  
- sociaal-psychologisch: scheurde platteland los van isolement  
- politiek: versteviging grote staten  

door verbeterde transportmogelijkheden ontstond interregionale en internationale markt  
→ mogelijk wanneer politieke belemmeringen w weggenomen  

→ GB = voorloper vrije markt  
Na agriculture invasion (zware crisis binnenlandse boeren) enkel GB en Bel nog 
vrijhandel toelaten  

vrijhandelsbeweging veroorzaakte geïndustrialiseerd centrum: Eng, Bel, Fr, Dui, It, Vs.. 
periferie: Rusland, O-Eu, 
Latijns-Amerika 

= ontstaan derde wereldproblematiek  
 

2. Bevolkingsexplosie en verstedelijking  
 
van pre-industrieel bevolkingspatroon (hoog geboorte- en sterftecijfer) naar modern patroon 
(laag geboorte- en sterftecijfer) → tussenfase van dalende mortaliteit, pas nadien daalde 
nataliteit) 
redenen daling sterftecijfer:  

- verbeterde voeding  
- verbeterde hygiëne 
- verbeterde medische zorgen  
- inenting tegen pokken 
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redenen daling geboortecijfer:  
- geboortebeperking als gevolg van verstedelijking & secularisering  
- groeiende welvaart  
- verbod kinderarbeid 
- veralgemening onderwijs 
- daling kindersterfte  

demografische ~ economische groei → aantal consumenten en arbeidskrachten ↑ 
ALS bevolkingstoename ≠ econ groei = sociale noodsituaties 
ALS econ groei ≠ bevolkingstoename = trager industrialisatieproces  
ALS bevolkingsgroei > econ. groei = overschot aan arbeid = emigratie (vooral naar  
VSA) 

econ groei = sterke verstedelijking (vooral naar hoofdsteden)  
MAAR ook ontstaan ‘new towns’ = vlek/ dorp kon door fabriek stad worden  
→ omvang steden → innovaties m.b.t waterbevoorrading, riolering en intern verkeer  
 

3. België als industriestaat  
 
België ↔  GB = structureel en tijdsverschil  
→ vanaf 1843: Bel dichtste spoorwegnet ter wereld  
→ Bel: steenkool → ijzer 
→ trend tot maritimisering → haven van Antwerpen  
→ financiering idustriële expansie: familiekapitaal → Brusselse investeringsbanken en 
holdings 
→ zwaartepunt econ bel = Wallonië → VL = vooral landbouw → misoogsten, 
aardappelziekte = VL zakt naar niveau onderontwikkeld land → emigratiegolf 
→ VL had enkel textielsector  
Waarom bleef VL achter?  

- demografische groei > econ. structuur = relatieve overbevolking = te groot 
arbeidsaanbod MAAR verstedelijking geen optie want industrialisering te traag  
→ 2 uitwegen  

1. emigratie  
2. overschakelen naar ambachtelijke arbeidsintensieve nijverheid (= uitstel van 

executie) 
⇒ acute structurele spanningen in VL  

→ heroriëntering landbouw: akkerbouw → veeteelt  
 
§ 3. Arbeidersbeweging en socialisme  
 
industrieel kapitalisme = nieuwe klassentegenstellingen + groeiende ongelijkheid  
→ Karl Marx  
 

1. Vroeg-socialisme en beginnende arbeidersbeweging  
 
Het socialisme: koesterde erfenis FR maar onderstreepte sterker gelijkheid dan vrijheid  

= antwoord op IR in confrontatie met kapitalisme  
→ ideaal = materiële en morele bevrijding gebouwd op solidariteit  
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socialisten vaak verre van gelijklopend  
verschillende stadia:  

1. tot 1848: realisering meer harmonische samenleving: richtsnoer = ‘Utopia’  
 

2. Henri de Saint-Simon = niet akkoord met ongecontroleerde econ. ontw. die vanuit 
winstprincipe zwakkeren benadeelde → oplossing = staatstussenkomst  
 

3. ↕  Charles Fourrier: verwierp volledige sociale orde en droomde van mij waarin elkeen 
rol zou spelen naargelang bevoegdheid (meritocratie vsa) 
 

4. Robert Owen: lanceert term socialisme, is het eens met Fourrier alleen wijst hij 
industrie niet af maar ziet hij het als onvermijdelijk  
 

⇒ Saint-Simon, Fourrier + Owen = grondleggers socialisme  
  

5. Etienne Cabet: communisme → mij waar eenieder zou ontvangen naar behoefte, 
staat beheert goederen en kanaliseert econ. en sociaal leven  
 

6. opkomende gedachte van klassenstrijd: gewelddadige revolutie en dictatuur 
proletariaat als overgangsfase naar communistische gelijkheidsmij  
 

7. Anarchisme van Proudhon: verwerping staat, rijk van vrijheid waar door spontane 
vrijwillige samenwerking en hulp eenheden w opgebouwd vanuit basis econ. 
principes die zich aaneensluiten tot federatie  
 

⇒ arbeiders door deze denkbeelden matig beïnvloed in eerste helft 19e E  
 

in Frankrijk:  
- in jaren 1830 arbeidersbeweging: kwam tot stand in burgermonarchie  

→ FR blijft onvoltooid zolang bourgeoisie macht monopoliseerde  
→ woordvoerder = journalist Louis Blanc  
→ pleitte voor: politiek medezeggenschap arbeiders  
→ functioneerde tijdens februari-revolutie 1848: socialisme speelde al sterk mee  
in Engeland:  

- arbeidersbeweging = mengsel sociale en politieke aspiraties  
- uiting sociale dimensie op drievoudige wijze:  

1. oprichting vakbonden (vooral gericht op geschoolde beroepen) 
2. friendly societies = mij van onderlinge bijstand → organiseerden hulp aan 

zieke arbeiders 
3. coöperatieve verenigingen  

→ initiatieven ontw. zich buiten socialistische beweging  
- uitingen politieke dimensie:  

- chartisme: ontstond door ontevredenheid over reform act die enkel middle 
class stemrecht had gegeven  
→ ‘people’s charter’ : 6 putnen  

1. algemeen mannenstemrecht  
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2. geheime stemming  
3. gelijke kiesdistricten  
4. afschaffing welstandsgrens voor verkiesbaarheid 
5. salarissen voor parlementsleden  
6. jaarlijkse algemene verkiezingen  

→ massale petities w verworpen door parlement  
→ campagnes voor sociale wetgeving boekte wel resultaat  

twee tendensen in socialisme:  
- afschaffing kapitalisme ↔  aanpassing kapitalisme  
- revolutie ↔  hervorming  
- confrontatie ↔  onderhandeling  

 
2. Marx en de eerste internationale  

 
Manifest der Kommunistischen Partei - Karl Marx en Friedrich Engels te Londen in 1848 
= wetenschappelijk communisme  

- politieke stromingen + doelstellingen = resultaat econ. + soc. omwenteling  
- arbeidersklasse = revolutionair (↔ Saint-Simon) 
- industrialisatie onomkeerbaar + noodzakelijk (↔  Fourier) 
- noodzakelijk dat arbeiders politieke macht grijpen (↔  Proudhon en anarchisten) 
- ! werken aan concrete maatschappijveranderingen in heden ! (↔  utopisten) 

grondgedachte = innerlijke waarden waarop mensen waardeschalen bouwen is 
geconditioneerd door materiële omstandigheden  
→ arbeiders moesten zich over nationale grenzen heen verenigen om dezelfde vijand te 
bestrijden  

→ heersende klasse zal ten val w gebracht 
→ burgerlijke mij → associatie waarin vrije ontw van ieder voorwaarden is 
voor vrije ontw allen  

3 grondideeën communistisch manifest:  
1. econ ontw = determinerend voor maatschappelijke verhoudingen  
2. onderdrukten hadden gesch aan hun kant (vb slaven, cijnsboeren) 
3. onderdrukten hadden recht op revolutie  

1864: oprichtinging Internationale arbeidersorganisatie (= eerste internationale) te Londen  
= groepering nationale afgevaardigden (rechtstreeks lid w kon ook) 
→ doel = bevrijding arbeidersklasse  
→ verschillende opvattingen:  
aanhangers Marx: verovering pol macht ↔  anarchisten o.l.v Bakoenin: staat 
zelf verwerpen en dus ook vorming arbeiderspartijen  

→ o.i.v commune van Parijs: Eerste internationalen: vorming legale arbeiderspartijen 
bevorderen  
⇒ breuk:  

engelse, franse, duitse ↔  spaanse, italiaanse, zwitserse socialisten  
Marx ↔  Anarchisten  

⇒ eerste internationalen droeg bij aan ontstaan klassenbewustzijn arbeiders  
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3. De commune van Parijs (1871)  
 
4 september 1870: Republiek wordt uitgeroepen in Frankrijk  
29 januari 1871: regering legt wapens neer en sluit vrede met Bismarck  
→ groot deel Parijse bevolking wilden niets weten nieuwe regering  

- nationalistische ontgoocheling over snelle overgave +  
sociale ontevredenheid over harde levensvoorwaarden arbeiders + 
 politiek wantrouwen tegen conservatieve en royalistische regring + 
idealistische hoop op ‘beter wereld’ 
 = arbeidersopstand maart 1871 
→ Parijs in handen links-revolutionairen: de ‘commune’ 

→ regime commune tussen dictatuur en 
anarchie  

→ regering belegert en bombardeert stad 
→ commune verdedigt door barricades, branden en gijzelaars  

mei 1871: commune komt na 2 maanden aan einde → regeringstroepen vallen 
binnen en smoren opstand in bloed  

⇒ versterking gematigde arbeidersbewegingen/ socialisme  
 

4. Arbeidersorganisaties in België  
 
eerste arbeidersorganisaties = coöperatieve + mutualistische verenigingen van overwegend 
stedelijke ambachtslieden 

→ tot halfweg 19e E: vooral ongecoördineerde stakingsacties voor looneisen/ betere  
werkomstandigheden  

Vanaf 1857: echte vakbonden (pas wettelijk vanaf 1866) 
- socialisme = ontw door progressieve en radicale liberalen en jonge intellectuelen 

(vooral studenten VUB)  
- =  anarchisten die staat liefst zagen verdwijnen  
- = antigodsdienstig want kerk = instrument onderdrukking  

- bij eerste vereniging: sociale revolte ↔  arbeidersverenigingen  
→ 1875: nieuwe vereniging ‘les solidaires’ 
→ discussiegenootschap ‘le peuple’ (open voor  
niet-vrijdenkenden) 
= kern belgische afdeling Eerste Internationale 
→ promotor = Cesar de Paepe  

⇒ versterking klassenbewustzijn + uitzuivering doctrine  
1872: eerste algemene socialistische arbeidersorganisatie in België zakt in elkaar  
redenen?  

- mislukking commune van Parijs → repressie op links  
- interne tegenstellingen: anarchisten ↔  collectivisten  
- geringe praktische steun internationale  

halfweg 1870 moesten socialistische arbeidersbewegingen worden heropgebouwd  
→ reformistische koers  
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Hoofdstuk 3: Opkomst van de massa (1871-1918) 
 
na 1871: spanningen in staten:  
naar emancipatie strevende sociale groepen ↔  krachten van behoud  
= vooral socialistische + anarchistische bewegingen ↔  conservatief-liberale groepen  

+ radicaal-liberalen  
+ christendemocraten  
+ emancipatiebewegingen vrouwen & jongeren  

→ tweede industriële revolutie  
- gebaseerd op machtsevenwicht tussen grote Europese staten 
- alliantiesysteem riep tegenalliantie op = spanningen = internationale crises en 

oorlogen  
 
§ 1. Economische depressie, innovatie, expansie  
 
jaren 1870: depressie → versneld zoeken naar nieuwe basismaterialen + energiebronnen  
→ tweede IR  
 

1. De grote depressie van de jaren zeventig  
 
rond 1873: econ. depressie  
oorzaken crisis landbouw:  

- structurele verschuivingen  
- massale aanwending machines VSA → meer agrarische productie → meer 

export naar EU → agriculture invasion → overschot landbouwproducten → 
daling prijzen + misoogsten en veeziekten = ramp voor landbouw 

- lage opbrengst ≠ gecompenseerd door stijging prijzen → daling agrarisch 
inkomen + vermindering consumptievraag + uitstel van investeringen  

- werkkrachten van landbouw naar industrie MAAR industrie had het al moeilijk  
⇒ verschuiving van akkerbouw naar veeteelt  
oorzaken crisis industrie:  

- railway-boom: spoorwegnetten zo goed als compleet  
- snelle industrialisatie VS + Dui = scherpere internationale concurrentie  
- 1873: nooit geziene deflatie: prijzen wereldmarkt stortten ineen  

- verminderde productie  
- bedrijfssluitingen  
- loondaling  
- groeiende werkloosheid  

- energiecrisis: limieten stoomkracht bereikt  
 

2. De tweede industriële revolutie  
 
crisis 1873 - 1895 = fase kwantitatieve stagnatie + kwalitatieve vernieuwing  

- nieuwe energiebronnen  
- nieuwe basismaterialen  
- transformatie kapitalisme  
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nieuwe energiebronnen:  
- stoomenergie → elektriciteit + verbrandingsmotor  

→ eerste praktische toepassing elektriciteit = telegraaf  
→ veel fabrieken gebruikten 1914 elektriciteit = revolutionaire consequenties  

→ praktische toepassing verbrandingsmotor = benzinemotor  
= revolutie transportwezen  
nieuwe basismaterialen  

- nieuwe basismaterialen = minder spectaculair  
- staal  

eerst gebruikt voor spoorrails  
nadien: spijkers, prikkeldraad, stalen bruggen... 

- scheikundige nijverheid ontwikkelde nieuwe basismaterialen: verschillende 
kunststoffen  

tweede IR = wisselwerking wetenschap - techniek  
→ technische scholing voorzien  

→ technisch hoger onderwijs → moest strijd voeren voor academische 
erkenning  

→ binnen bedrijven waren wetenschappers ook werkzaam en werden ze opgeleid  
transformatie kapitalisme  

- grotere concentratie + sterkere impact financiële groepen  
- nieuwe benadering arbeid en productiviteit  

→ nieuw patroon in organisatie zakenwereld  
- trend schaalvergroting zette door  
- verbeterde communicatietechnieken → centraal management van ruimtelijk 

gescheiden productie-eenheden  
- toepassing Naamloze Vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid)  
- toepassing aandeelhouderschap → stedelijke burgerij en middenstand participeerde  

= financieelkapitalisme  
~ monopoliekapitalisme (concurrentie uitschakelen) 

2 groepen concentratievormen  
1. verticale: verschillende stadia: grondstofverwerving - productie - verkoop 

geconcentreerd binnen 1 organisatie (winsten op elk niveau blijven binnen 
bedrijf)  

2. horizontale: 1 niveau vb productie geheel door 1 kartel gecontroleerd = 
monopoliepositie (verkoopprijs volledig bepaald door producent) 

→ gebeurde op versch manieren  
vb informele geheime marktafspraken, door financiële groep 
gecontroleerd, fusie... 
→ ook concentraties op internationaal niveau  
vb railkartel van staal 
→ positieve en negatieve kant  

+ kapitaalreserves aan de kant leggen door ondernemingen  
- posities ‘groten’ versterkte en ‘kleintjes’ verdwenen  
- machtsmisbruik  
- verdwijnen prikkel tot vernieuwing  

⇒ kleine groep financiers hadden sleutelpositie economie (+ mij leven) 
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behoefte aan kapitaalinvesteringen = besparen op factor arbeid  
→ arbeidersbewegingen maakten loonsverlaging moeilijk → doelmatigheid arbeid 
verbeteren = scientific management  

- Taylor:  
- standaardisering productieproces  
- lopende-bandproductie 
- systeem van stukloon met bonus: sneller werken = meer verdienen  
- Ford: welzijnsprogramma om arbeiders meer te binden  

1910: ‘the right man on the right place’  
→ vermoeidheid + afstomping bij steeds zelfde werk = negatief voor productiviteit  

⇒  human relations richting in management  
 

3. Industriële expansie in Westerse wereld  
 
verschillen in tempo en karakter van tweede industrialiseringsfase tussen versch nationale 
staten:  

- Verenigde staten  
- protectionisme 
- restrictieve immigratiepolitiek 

→ interne dynamiek leidde tot snelle industrialisering  
- voor het eerst concentratietendens in bedrijfsleven  
- trusts ter bescherming sociaal zwakkeren door progressieve presidenten met 

wisselend succes ingevoerd  
→ zuiver econ. liberalisme aangetast  

- Duitse rijk  
= industriële koploper EU 

- volledig zelfvoorzienende binnenlandse economie  
→ stagnatie binnenlandse vraag → snelle structurele aanapssingen  

- protectionistische maatregelen (hoge invoertaksen, uitbreiding 
onderwijs, steun aan nijverheidssector) 

- concentratie bedrijven  
- heroriëntering investeringen  

→ nieuwe expansieperiode Duitse economie  
→ als eerste europees land depressie overwonnen  
→ Dui monopolie op nieuwe elektrotechnische en chemische sectoren o.w.v 
onderwijssysteem  
→ ook gericht op buitenlandse handel  
→ Dui na Eng grootste handelsmacht  

- Frankrijk  
- protectionistische maatregelen  
- oprichting coöperaties  

→ 1914: fr grootste autoproducent europa 
- België  

- bleef vasthouden aan vrijhandel  
- oplossing op korte termijn: productiviteit per arbeider en hoogoven opvoeren  
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- op langere termijn: zoeken naar technische verbeteringen om productiviteit te 
verhogen + nieuwe markten veroveren  
→ vooral nieuwe technologie in staalsector  
Na 1895: geografische verschuiving zwaartepunt 
= doorbraak industrialisatie vl  
3 doorslaggevende factoren  

1. expansie textielsector  
→ textiel actief in vl → levensstandaard textielarbeiders ↑  

2. Brussel en Antwerpen werden industriële centra  
 o.w.v uitbouw hoofdstad en haventrafiek  

3. lokalisatie:  
- maritieme ligging  
- grondstof (wit zand) 
- ontdekking steenkool in limburg  

→ technische innovaties = sterke stimulans voor export  
→ verkopen ‘know how’ 

→ ontsnappen aan hoge invoerrechten door buitenlandse dochtermaatschappijen op  
te richten  
→ brandstofbevoorrading door oprichting naamloze vennootschappen in 
semi-koloniale landen  
gevolgen depressie voor Belgische landbouw:  

- structurele verschuiving van graan naar veeteelt en tuinbouw als gevolg van 
gestegen levensstandaard en toegenomen verstedelijking  

- verdwijnen onrendabele bedrijven  
- Groot-brittannië  

- bleef expansie kennen maar minder sterk dan andere landen  
factoren die rol speelde in stagnatie:  

- taalbarrières in Eu  
- wet van remmende voorsprong in nadeel GB (= voorsprong op 

bepaald gebied leidt tot weinig stimulans om vooruitgang te zoeken) 
- industrietakken vereisten wet training en bereidheid tot investeren 

MAAR britse entrepreneurs = praktijkmensen  
→ om tekort op te vangen moest GB europese wetenschappers,  
techniekers… aantrekken  

- bleef vasthouden aan vrijhandel  
 

4 verschillende gebieden:  
1. GB, Bel, VS, Dui, Fr = meer mensen tewerkgesteld in industrie dan landbouw  
2. Zweden, Italië, Oostenrijk = landbouwbevolking talrijker dan industriële 

arbeidersklasse, wel ontw in moderne industrie  
3. Rusland, Hongarije = begin IR maar overwegend pre-industrieel  
4. Griekenland, Bulgarije, Latijns-Amerika, kolonies in Azië en Afrika = uitsluitend 

agrarische activiteit  
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4. Dagelijks leven  
 
Belangrijkste gevolg IR voor dagelijks leven = toename verstedelijking  

→ mogelijk door technologische vooruitgang 
want ‘industrieel’ dagelijks leven 
uitingen:  

- voedsel (conserven) 
- huisvesting (flatgebouwen/ wolkenkrabbers) 
- vervoer (auto) 
- ontspanning (film) 

gevolgen stedelijke samenleving:  
- versterkte secularisering  
- nieuwe attitudes inzake familieverhoudingen  

→ rijke landen: demografische transitie ( van hoog sterfte en geboortecijfer naar 
laag) 
→ arme landen (later derde wereld): demografische explosie  

→ grotere armoede + grote afhankelijkheid westen  
 

§ 2. Sociale bewegingen  
 
= bewegingen die streefden naar emancipatie arbeiders, boeren, vrouwen en jeugd 

→ vooral arbeidersbeweging kende succes 
- in vorm van syndicaten, mutualiteiten, coöperaties 
- gebeurde door sociaaldemocratie 
- later langs katholieke zijde: christendemocratie 

- Na 1870: eerste doorbraak vrouwenbeweging  
 
1. De arbeidersbeweging  
 

1815 - 1871: ontstaan arbeidersbewegingen  
→ tegengewerkt door wettelijke beperkingen en leef- en werkomstandigheden  

einde 19e E: concentraties in grote fabrieken en steden + toenemende mobiliteit 
 = groeiend klassenbewustzijn + ontstaan collectieve identiteit  

tweede IR schiep voorwaarden bloei verenigingsleven:  
- geleidelijke vermindering arbeidstijd  
- onmiskenbare stijgende koopkracht  

 
ontstaan mutualistische verenigingen = gemeenschappelijke spaarpot als voorzorg tegen 
ongeval, ziekte, ouderdom of dood, als hulp voor weduwen en wezen  
→ werd door burgerij aangemoedigd: specifieke wetgeving bevorderde dit  
vanaf ca 1900: oof focus op financiële steun bij geneeskundige verzorging door 
terugbetaling dokters- en apothekerskosten  

- in België: na 1886 = sterke expansie  
+ ontstaan christelijke, socialistische, liberale, neutrale en patronale 

mutualiteiten  
sinds eerste helft 19e E: coöperaties  
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= afhankelijkheidsrelatie gecreëerd door kapitalisme te doorbreken  
→ jaren 1880 nieuwe bloei  

 
→ eerste succesvolle consumentencoöperatie opgericht in 1844 in GB  

= winkelzaak op democratische basis  
→ In Duitsland: democratische bank  

= kleine groep participanten aanvaarde onbeperkte verantw. voor event. 
schulden bank → zo konden boeren gemakkelijk lenen  

→ In België: jaren 1840: productiecoöperaties onder oude ambachten (kleermakers, 
schoenmakers, drukkers…) 

→ nieuwe start in 1880: coöperatieve bakkerij ‘de vooruit’ om partijwerking te 
financieren = begin breed vertakte coöperatieve beweging (winkels, 
bakkerijen… in elke Belgische stad + volkshuizen) 

Vakbonden: probeerden door collectieve actie loonsverhoging of werktijdverkorting af te 
dwingen vb door staking  

→ verzet burgerij en patronaat  
→ reactie patroons: lock-out of uitsluiting stakers  
→ echte doorbraak in vakbewegingen na afschaffing coalitieverbod  

= gedaantewisseling  
→ eerste driekwart 19e E: enkel ambachtslieden/ geschoolde arbeiders 
gesyndiceerd  
→ laatste kwart 19e E: fabrieksarbeiders/ ongeschoolde arbeiders ook 
vakbondslid vb staking Belgische mijnwerkers  
→ OOK bedrijfstak basis syndicale organisatie i.p.v beroep  

→ Engelse vakbeweging: louter professioneel ↔ continentale: ideologisch  
→ vooral socialistisch maar ook liberale 
→ In dui = ondergeschikt aan partij  
→ in Eng: vakbond → partij (labour) 

→ ca. 1900: nationale bundeling syndicale krachten  
→ In België: 3 types vakbonden 

- socialistische  
- neutrale  
- katholieken (evenaarden socialisten in 1914)  

→ In praktijk vakbonden:  
- onderhandelen  
- collectieve arbeidsovereenkomsten sluiten  
- arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering voorzien voor leden  

 
2. Sociaaldemocratie en tweede internationale  

 
na verdwijnen eerste internationale: nieuw type socialistische beweging: sociaaldemocratie  

→ steunden op marxistische th maar wezen gewelddadige revolutie af  
→ reformistische weg: geleidelijke hervormingen door deelname aan politiek  

er kwam kritiek op Marx:  
- sommige van zijn theorieën of opvattingen klopten niet  

→ socialisme ≠ onvermijdelijk gevolg ineenstorting kapitalisme  
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MAAR beweging voortgedreven door ideaal rechtvaardige mij  
= revisionisme (socialisme via parlementaire weg) 

→ ideologische concepten bij burgerij dat arbeid en kapitaal kon samenwerken  
sociaaldemocratie in:  

- Duitsland:  
- na duitse eenmaking fusioneerden 2 soc partijen tot SPD  
- reformistische weg  
- 1912: grootste fractie  

- Oostenrijk:  
- socialistische partij evolueerde in anarchistische richting  
- 1888: oprichting sociaal-democratische partij → wist algemeen stemrecht af 

te dwingen → wist zetels te behalen in Weense parlement  
- 1890: in Hongaarse deel sociaal democratische partij opgericht  

-  België  
- socialisten ijverden voor opbouw sociale organisaties  
- 1885: oprichting BWP →  Charter van Quaregnon → 1912: BWP 21% alle 

kamerzetels ondanks beperkte pol democratie  
- Frankrijk 

- door commune kon socialisme pas herstellen in 1879 
- 1905: onder druk Dreyfus-affaire oprichting SFIO olv Jaurès  

→ reformistische weg  
→ 71% alle zetels  

- Italië  
- 18925: oprichting socialistische partij  

→ nauwelijks invloed  
→ leidende figuren = Mussolini  

- Engeland 
- 1880-1900: ontstaan socialistische organisaties 
- 1893: Labour party  

→ 1906: 29 zetels in parlement  
idee va internationale bundeling socialistische krachten  
→ Tweede Internationale Arbeidersvereniging (1889-1921) 

- te bereiken doel = achturenwerkdag → 1 mei betogingen  
- driejaarlijkse congressen  

→ 1900: verdere organisatorische uitbouw  
=  internationaal socialistisch bureau, hoofdzetel in Brussel: 2 afgevaardigden  
per land  
= 1905: oprichting permanent secretariaat  

→ discussies over revolutionaire opvattingen bleven bestaan  
→ Kautsky had grote invloed op tweede internationale 
standpunt: parlement gebruikt als forum, maar deelname aan regering 
= collaboratie met klassenvijand  

- In Rusland  
- groot succes revolutionair marxisme  
- 1898: Sociaal Democratische Arbeiderspartij o.l.v Lenin  

→ veroordeelde revisionisme 
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en reformisme  
- partij bestond uit:  

- bolsjeviki (meerderheid): onmiddelijke proletarische revolutie  
- mensjeviki (minderheid): eerst burgerlijke revolutie nadien 

socialistische  
Socialisten wereldwijd veroordeelde oorlogen  
→ Tweede internationale probeerde op valreep oorlog 1914 tegen te houden  

→ tevergeefs: Jaurès vermoord door nationalist  
→ bij uitbreken oorlog schaarden alle socialistische  partijen zich achter hun 
regering  

Russische revolutie 1917: socialisten verdeeld over sociaaldemocratische en 
communistische stroming  
 

3. Katholieke sociale actie en christendemocratie  
 
Paus Leo XIII: Rerum Novarum 
eind 19e E: christendemocratie ontstaat in veel Westerse landen  

→ antwoord meeste katholieken: corporatisme  
= maatschappelijke ordening die individualisme (liberalisme) verwerpt maar ook het 
tot 1 klasse beperkte solidariteit (socialisme), het steunde op een georganiseerde 
samenwerking tussen arbeid en kapitaal  

 
→ strijd over uitwerking:  
school van Angers ↔  school van Luik  
verwierp staats- rechtvaardigheid afgedwongen  
interventie door staatsinterventie/ arbeidersverenigingen  

Rerum Novarum  
- veroordelen socialisme, klassenstrijd, etc. 
- pleitte voor:  

- rechtvaardig loon  
- beperkte staatstussenkomst  
- katholieke sociale actie  
- recht op zelfstandige arbeidersverenigingen  

⇒ gaf voorzichtige rugsteun aan school van Luik  
Pius X (1903 - 1914): sociale actie tegengewerkt door vaticaan  

in praktijk: confessionele vakverenigingen doorgebroken  
 
België = belangrijke rol in opkomst christendemocratie  

- 3 stromingen:  
1. sociaalkatholicisme  
2. christendemocratie  
3. syndicalisme 

1886: Waalse arbeidersopstand 
→ congressen van Luik  
→ maatschappelijke/ sociale werken: bij voorkeur mutualiteiten/ beroepsverenigingen  
(Belgische boerenbond, belgische volksbond) 
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- eerste grondwetsherzieningen + uitbreiding stemrecht → poltiek getinte 
christendemocratie = conflict met conservatieve katholieke partij  
 
→ kerk kantte zich tegen aparte christelijke volkspartij WANT ondermijnde christelijke 
eenheid  

→ compromis-oplossing = gemeenschappelijke conservatief-democratische 
kieslijsten  

→ invloed christendemocratie nam toe  
jaren 1890: katholiek syndicalisme  

- passende gematigheid  
- uitgesproken katholiek  

→ 1912: ACV  
socialisme en christendemocratie = tegenstanders  

socialisme   
≠ ware emancipatiebeweging  

● geen ruimte voor andere sociale 
groepen 

● vrijzinnig en antigodsdienstig  

christendemocratie  
≠ ware emancipatiebeweging 

● instrument om belangen gevestigde 
orde veilig te stellen  

 
4. Vrouwenbeweging en feminisme  

 
grondslag bevindt zich reeds in democratiseringsgolf na 1870 
MAAR patriarchale vooroordelen beletten uitbreiding van burgerlijke rechten tot de vrouw  
TOCH ontw. zich ‘feministische verlichting:’ in hoofdrol vrouwelijke auteurs die nadruk legde 
op opvoeding en onderwijs voor meisjes 
→ verlengde feministische golf (eind 18e E): aandacht voor rechten van de vrouw  

→ FR was tijdelijk feministisch elan  
MAAR feminisme werd onderdrukt en verboden (ook in eerste helft 19e E) 

↓ 
1804: Code Napoléon: gehuwde vrouw = burgerlijk onbekwaam en en onderworpen aan de 
maritale macht, ze had minder rechten dan ongehuwde of weduwe en werd behandeld als 
minderjarige  
→ vrouwen ook uitgesloten tot hogere beroepen (wettelijk, wegens bestaande vooroordelen 
of vanwege de weinig aandacht voor meisjesonderwijs) 
 
achteruitstelling vrouwen versterkt door IR  

- mannen gingen ‘vrouwelijke’ beroepen uitoefenen in fabrieksverband  
- vrouwen en kinderen ook in fabriek werken: tweederangsburgers  
- loon vrouwen gemiddeld een derde lager dan loon mannen  

→ vrouw door IR voor het eerst tewerkgesteld in buitenhuisarbeid  
⇒ vrouw kwam in concurrentie met man op arbeidsmarkt  

→ vrouwen lager loon = onderkruipsters  
→ buitenhuisarbeid schiep mogelijkheid tot zelfstandig, individueel optreden 
vrouw = problematisch → krachtig pleidooi tegen vrouwenarbeid (belet rol 
echtgenoot en opvoeder kinderen)  
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1870: georganiseerde vrouwenbewegingen = ‘eerste feministische golf’  
- VS: vrouwen namen verantw. posities in in antislavernijbewegingen → nadruk op 

onafhankelijkheidsverklaring ‘alle vrouwen en mannen worden vrij geboren’  
- Engeland: JS Mill (artikel) 

→ heeft invalshoek feminisme bepaald: beweging voor gelijke rechten van mannen 
en vrouwen  

Angelsaksisch ↔  Continentaal- Europees feminisme  
gelijkerechtenfeminisme meer aandacht naar ‘vrouwelijke waarden’ 
- juridische gelijkberechtiging in gezin  
-  toegang tot onderwijs  
- verwerving stemrecht  
→ gedragen door progressief liberale  
en intellectuele vrouwen  
 
socialisten:  
antifeministisch (Proudhon) ↔ feministisch (Marx, Bebel) 
- vrouw = concurrente op - emancipatie arbeider en vrouw  
arbeidsmarkt = keerzijde dezelfde medaille  
 
katholieken:  
WEL: lotsverbetering vrouw  
NIET: individuele emancipatie = bedreiging voor godsdienst, eigendom, gezin  
 
België:  

- stappen vooruit in onderwijssysteem = hefboom feministische golf  
- Isabelle Gatti de Gamond: jaren 1860 kwalitatief hoogstaand middelbaar voor 

meisjes → druk op universiteiten → 1881 universiteiten lieten meisjes toe  
- ca 1890: echte feministische beweging van vrouwelijke academici die beroep niet 

konden uitoefenen wat ze hadden gestudeerd  
→ affaire Popelin → Belgische liga voor de rechten van de vrouw  

= vrouwenvereniging met als kenmerk feminisme in strikte zin  
→ vooral intellectuele vrouwen uit hogere niveaus  
↔  verzuilde vrouwenbewegingen: doel ondergeschikt aan  
doelstelling zuil, voor materiële of morele lotsverbetering vrouw 
binnen bestaande rolpatronen  

vanaf 1879: officieel lager middelbaar onderwijs en daaraan gekoppeld middelbare 
normaalschool  
tot 1925: geen officieel hoger middelbaar onderwijs  
MAAR wel vanaf 1881 meisjes toegelaten aan rijksuniversiteiten en die van Brussel 
1889: verbod op kinderarbeid (tot 12j) en beperkte arbeidsduur van vrouwen tussen 12 en 
21 + 3 weken verplichte maar onbetaalde bevallingsrust  
1911: verbod op ondergrondse of nachtarbeid voor vrouw  
→ inferieure positie vrouw brokkelde langzaam af:  

- spaarrecht vrouw beschermd 
- verbod naar onderzoek van vaderschap afgeschaft  
- vrouwen mochten getuigen voor burgerlijke stand  

39 



MAAR code Napoléon bleef overeind  
- nog steeds geen vrouwenstemrecht  

→ na WO I 1948: invoer vrouwenstemrecht  
§ 3. Democratie, nationalisme, imperialisme  
 

- opkomst arbeidersbewegingen en socialistische partijen  
→ roep om toename democratie  
→ radicalisering nationalisme  
→ gespannen internationale verhoudingen  
→ leidde tot koloniale imperia  
⇒ Grote Oorlog  
 
1.  Neergang van het liberalisme  

voortdurende vooruitgang (= essentieel voor liberalisme)  
↕  
verkleuring + verzwakking fundamenten waarop liberalisme had gesteund  

- klassiek liberalisme: vrijheid individu centraal, elke mens zou gelegenheid moeten 
krijgen uit te groeien tot een vrije zelfstandige persoonlijkheid dat in redelijkheid en 
vrij kan kiezen  

 
→ ontwikkelingstendensen dat mens niet zo rationeel is als gedacht  
3 stromingen:  

1. Sociaal darwinisme:  
“survival of the fittest” toepassen op menselijke samenleving  
= basis rastheorieën, antisemitisme, kloof rijk en arm = natuurlijk  

2. Eugenetica 
‘menselijke soort verbeteren’ → ontstaan door migratie naar VS vanuit sloppenwijke 
Zuid- en Oost Europa 
2 takken eugenetica:  

1. tegen racially-unfit: selectieve beperking immigratie uit achtergebleven 
Europese gebieden en huwelijken tussen oorspronkelijke settlers en nieuwe 
immigranten beperken  

2. tegen socially-unfit: tegen zwakzinnigen → sterilisatiewetten: mensen met 
erfelijk gebrek mogen zich niet voortplanten en gezonden vrouwen hebben de 
plicht zich voor te planten → tegen vrouwenemancipatie 

3. Behaviorisme  
stimulus-respons schema (hond van pavlov) 
focus op uiterlijk waarneembaar gedrag  
doel: voorspellen + beheersen gedrag  

 
politiek vlak:  
liberalen moesten zich neerleggen bij algemeen stemrecht  
econ. vlak:  
laissez-faire kon niet gehandhaafd blijven  
→ grote groepen eisten staatstussenkomst om crisis te boven te komen  
→ nationalistisch protectionisme → nationalistische competitie voor verovering wereldmarkt  
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→ onderscheid politiek - economie vervaagde  
→ overheid nam steeds meer verantw. voor sociaal econ. bevolking op zich  

ontstaan new liberalism  
→ aangehangen door Roosevelt  

- accepteerde rol staat maar probeerde tegelijk competitie marktmechanisme te 
vrijwaren  

- lotverbetering gewone volksmens  
- grote objectief = welvaartsstaat realiseren 

⇒ liberalisme verbleekte maar bleef bestaan  
 

2. De opkomst van de massa-democratie  
 
transformaties liberale burgerstaat:  

- uitbreiding stemrecht  
- meer focus op materiële welzijn burgers → uitbouw verzorgingsstaat 

→ niet enkel resultaat druk sociaal-democratie maar ook poging establishment om 
ontwakende volksmassa’s door beheersmechanismen in controle te houden  

 
 

● Verruimende participatie: algemene stemrecht  
 
vraag naar algemeen stemrecht lang genegeerd  
→ stakingen en massamanifestaties voor stemrecht  
→ verandering in politiek klimaat en politieke structuur  

in Rusland  
- Tsaar Alexander II 

- meer vrijheid  
- afschaffing horigheid  
- verzachting censuur  
- verbetering onderwijs  
- oprichting plaatselijk besturen  

→ vermoord  
- Alexander III  

- repressie en reactionaire politiek  
- Nicolaas II  

- stimuleerde industrialisatie  
- kapitaal- en eigendomsvriendelijke maatregelen  
- bevorderde oprichting van bovenuit georganiseerde arbeidersverenigingen  
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1900: groeiende onrust  
1901: oprichting sociaal revolutionaire partij (steun van boeren..) 
1903: oprichting constitutioneel democratische partij (steun van fabrikanten, 
ondernemers..) 
1905: revolutie  

- oprichting parlement  
- kwijtschelding afkoopsom die boeren na afschaffing horigheid moesten 

betalen 
≠ democratie → tsaar behield laatste woord  

in België  
jaren 1880: protest op cijnskiesrecht  
1893: algemeen meervoudig mannelijk stemrecht  

→ groot succes katholieken → andere partijen ijveren voor evenredige 
veretegenwoordiging  

1899: evenredigheidsstelsel (= zetels verdeeld over partijen o.b.v proporties 
stemmen) 
1919: algemeen enkelvoudig mannelijk stemrecht (na WO I) 
→ amper vrouwelijk protest in België  
1948: vrouwenstemrecht  

 
● Begin van de verzorgingsstaat  

 
einde 19e E: begin aan sociale wetgeving  

factoren die meespeelde:  
- toename aantal loonarbeiders door kapitalistische industrie na 1870 

→ individuele risico’s worden sociale risico’s  
- opkomst socialisme  
- uitbreiding stemrecht  

MAAR vooral gerealiseerd door “verlichte burgerij”  
eerste reeks ingrepen:  
→ m.b.t arbeidsvoorwaarden 

- bescherming loon  
- beperking arbeidsduur (vooral voor vrouwen en kinderen) 
- naleven elementaire veiligheidsmaatregelen  

tweede reeks ingrepen:  
- organisatie sociale verzekeringen  

→ doel = inkomen garanderen aan zieke, oudere of werkloze arbeiders 
= begin sociale zekerheidssystemen  

In Duitsland:  
= voorloper  

- jaren 1880: spectaculaire wetgeving onder Bismarck  
= ‘vader sociale zekerheid’ 

- doel = socialisten buiten spel zetten  
In Engeland:  

- geordend systeem sociale verzekeringen → 20e E  
- doel = labour pas af snijden  
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- typisch voorbeeld new liberalism 
In België  

- “gesubsidieerde vrijheid” 
= overheid schept juridisch + institutioneel kader voor particuliere initiatieven en 
moedigde deze met subsidies aan  

- gemeentelijk subsidiestelsel van syndicale werklozenkassen = Gentse systeem  
 
2 tendensen m.b.t financiering en toepassingsgebied:  

1. financiering door bijdrage arbeiders, gericht op beperkte professionele solidariteit  
2. financiering door belastingen gericht op algemene solidariteit  

→ Grote Depressie deed roep om sociale zekerheid aanzwellen  
 

3. De opkomst van het integraal nationalisme  
 
laatste kwart 19e E: nieuwsoortig nationalisme waarin natie-concept (identiteit, afkomst, taal) 
belangrijker waren dan vrij gekozen burgerschap  

oorzaken:  
- succes nationale idee na eenmaking Italië en Duitsland en zelfstandigheid Hongarije 
- snelle industrialisering + verstedelijking  

= sociale weefsel vernietigd + drang naar bevestigen nieuwe solidariteit versterkt  
- socialisme met internationale klassenstrijd riep tegenreactie op  

uitingen op 3 niveaus:  
1. relaties tussen naties → imperialisme en antagonisme 
2. autoriteiten wouden bevolking sterker aan staat binden  
3. publieke opinie: nationalistische bewegingen  

→ nationale staten die reeds soeverein waren: verwijderen alles wat ‘volksvreemd’ 
was  
→ natie zonder politieke soevereiniteit: eigen staat veroveren  

antivreemdelingenpolitiek keerde zich het meest tegen Joden 
→ dreyfus-affaire Fr 

→ 2 onverzoenlijke kampen  
Maurras: ‘integraal nationalisme’  

= natie niet langer beschouwd als instrument om burgerlijke vrijheden te garanderen 
maar als doel op zich beschouwd  
→ natiebelang boven dat van individu  
= antiliberaal + autoritair en later meer rechts-radicaal en anti-ideologisch  

In Frankrijk:  
- sterke tegenwind uit democratische en linkse traditie  

In Duitsland:  
- niet veel tegenwind  
- groot succes 
- volkische ideologie → pangermanisme  

nationalistische bewegingen die gemeensch wilden omvormen tot nationale staat  
- Ottomaanse rijk  
- Oostenrijk-Hongarije 
- GB: Ierse, Schotse en Welsche bewegingen  
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- België: Vlaamse bewegingen  
→ streven naar politieke autonomie  
3 fasen in groei nationale bewegingen  

1. herontdekken volkscultuur en lexicografisch vastleggen van taal door ‘geleerden’ 
2. ‘ontwaken’ natie propageren bij brede publiek = the invention of tradition  
3. nationalistische beweging verwerft massa-aanhang  

Einde 19e E fase 3 aangebroken!  
gevolg van 3 factoren:  

1. weerstand traditionele machtselites t.o.v verdere democratisering  
2. opkomen nieuwe niet-traditionele groepen  
3. uitzwermen over hele wereld van allerlei volkeren  

reactie overheid:  
toegevingen aan nationalistische grieven ↔ repressie, gewelddadige onderdrukking  

(leidde tot WO I)  
In België:  

- taalstrijd werd communautair conflict  
- Nederlandse ambtenaren gediscrimineerd door moedertaal  

→ strijd voor taalgelijkheid  
1898: ‘gelijkheidswet’ = officiële gelijkwaardigheid van Frans en Nederlands  

→ idee dat tweetaligheid altijd zou leiden tot verfransing  
→ streven naar eentaligheid vl  
1910: volksbeweging voor vernederlandsing Gents universiteit  
= wetsvoorstel dat niet kon afgehandeld worden door uitbreken WO I  

na 1900 geen verdere uitbouw taalwetgeving  
oorzaken:  

- invoer evenredige vertegenw: katholieken verloren stemmen  
- sterker worden Waalse beweging  

→ tijdens WO I ongenoegen van flaminganten = meewerken met Duitser 
1900: ook ontw. Belgisch-nationale ideologie 
 

4. Het moderne imperialisme  
 
imperialisme= een weloverwogen wilsdaad, die kan steunen op formele kolonisatie of 
informele controle van andere landen, en dat in essentie gaat om staatkundige overheersing 
van mensen  
 

● De wedloop naar kolonies  
 

1815: Britannia rules the waves en is belangrijkste koloniale mogendheid  
jaren 1870 - 1914: wedloop naar kolonies  

→ schaarste nog niet gekoloniseerde gebieden = rivaliteit tussen 
koloniserende mogendheden → spanningen + oorlogen  
→ The scramble for africa  
→ ook Azië gekoloniseerd  
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● Verklaringen 
 
4 groepen van verklaringen:  

1. kapitalisme leidt tot imperialisme  
- Marxistische theoretici  
- kolonies = markten voor EU producten, grondstofleveraars, nieuwe 

investeringsgebieden  
MAAR econ. bijdragen kolonies werden overschat  

2. nationalisme leidt tot imperialisme  
- politieke spanningen tussen EU staten door verstoord machtsevenwicht  
- politieke + militaire voordelen kolonies 
- verhoogde nationalistische spanning betere uitlaatklep over zee dan binnen 

EU  
MAAR bij begin koloniale wedloop nog geen enkele mogendheid met plan tot 
wereldheerschappij  

3. imperialistische ideologie leidt tot imperialisme  
- opvatting dat alleen grote volkeren met de wil tot macht en strijd om het 

bestaan bestemd waren tot heerschappij over minderwaardige gekleurde 
volkeren versterkt (= sociaal darwinisme) 
→ Westerse ras handelde conform met natuurlijke orde  

4. handelsconflicten vermijden door derde wereld te moderniseren onder hun leiding  
- al vroeg: Westerse zakenlui geprobeerd deze landen in econ. bedrijvigheid te 

betrekken maar dit was niet mogelijk zonder plaatselijke botsingen van 
Europeanen van verschillende nationaliteiten 

 
§ 4. De eerste wereldoorlog  
 
1914: uitbreken WO I  

verwacht: kortstondige oorlog waarbij machtsverhoudingen opnieuw zouden worden 
vastgelegd  
werkelijkheid: door systeem bondgenootschappen nam oorlog globale proporties aan  

 
1. Blokvorming in Europa  

 
1873: driekeizersbond: Dui, Oostenrijk, Rusland  
→ belangenconflict Oostenrijk en Rusland in Balkan  
→ Congres van Berlijn  
→ Russische tsaar pissed at Bismarck  
1879: Dui sluit geheim militair verbond met Oostenrijk in geval van Russische inval  
1881: driekeizersbond verenigd  
→ aanhouden conflict over balkan zal samenwerking verhinderen  
1887: Bismarck sloot verdrag met Rusland over wederzijdse neutraliteit bij aanval derden  
1882: Triple alliantie Dui, Oostenrijk, Italië voor hulp in geval franse inval  
1890: Bismarck ontslagen door nieuwe keizer  
→ Dui zou koloniseren en wereldmacht worden  
Fr + Rusland = bondgenoten  
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1894: akkoord tussen fr en rusland voor bijstand ingeval van oorlog met Duitsland  
1902: Fr sloot geheim verdrag met Italië dat ze strikt neutraal zou zijn in geval van 
internationaal conflict 
GB sloot ook aan want maakte zich zorgen over uitbreiding Duitse vloot  
1902: bondgenootschap met Japan tegen Rusland  
 
⇒ Triple alliantie (= centrale mogendheden) ↔ Triple 
entente  
Duitsland + Oostenrijk-Hongarij Fr, GB, Rusland  
 
1 grote aanleiding WO I:  
Gavrillo Princip (Servische nationalist) vermoord kroonprins Oostenrijk-Hongarije  
( → Oostenrijk-Hongarije stelt onhaalbaar ultimatum aan Servië en verklaart de oorlog met 
steun Duitsland, Rusland liet servië niet in de steek en door systeem van 
bondgenootschappen liep het helemaal uit het handje he he toch)  
 

2. Verloop van de oorlog  
 
de bondgenootschappen breidden uit en ook de kolonies namen deel aan de oorlog  

- Duitse Von Schlieffenplan (= snelle opmars naar en verovering van Parijs) 
liep vast in België → loopgravenoorlog  

- Duitsland keerde zich tegen Rusland → loopgravenoorlog  
1917: veel oorlogsmoeheid en onderhandelingen van versch kringen om vrede tot 
stand te brengen  
TOCH behielden haviken in beide kampen bovenhand en zou oorlog gevoerd 
worden tot bittere eind  
OOK in 1917: oktoberrevolutie in Rusland → Rusland virtueel uitgeschakeld  

→ Rusland sluit eenzijdige vrede met Dui: vrede van Brest-Litovsk 
OOK in 1917: deelname van VS in oorlog na duikbotenoorlog  

→ gaf ideologische dimensie aan oorlog  
Centrale mogendheden raakten uitgeput: nationale bewegingen, sociale onrust, opstanden 

1918: wapenstilstand, einde WO I  
→ centraal en oost europa verkeerden nog jaren in chaos en er kwamen 
regionale en bloedige conflicten  

→ vredesverdragen: werden onderhandeld tussen Eng, Fr, Vs  
→ harde vrede: harde maatregelen voor verliezers  

→ kaart van Europa werd grondig hertekend  
 

3. Karakteristieken en gevolgen  
 
WO I = ‘totale oorlog’  

gevolgen:  
1. verschuiving internationale machtsverhoudingen  
2. democratie als grote overwinnaar 
3. versterkt nationalisme 
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4. oorlog had grondige weerslag op econ.: tijdens oorlog had overheid econ. 
volledig ondergeschikt aan oorlogsdoeleinden → terugkeer naar liberale 
systeem = uitgesloten  

5. Duitsland moest alles vergoeden en grondstoffen in nature leveren + 
herstelbetalingen doen = onrust in Duitsland → nazi-partij ⇒ WO I lag aan 
basis fascisme  

6. onoverzienbare mentale en morele gevolgen  
 
Hoofdstuk 4: Strijd om de massa (1918-1945)  
 
afbraak liberale burgerij → staat werd regulator sociaal-economische leven  
individu als uitgangspunt → volk als uitgangspunt visie op mij  

3 ideologisch verschillende regimes  
1. aangepast parlementaire democratie: liberale burgerstaat → 

democratische volksstaat ( doel = welvaart voor allen creëren)  
2. rechtse nieuwe orde = fascistische volksstaat  
3. communistisch regime  

 
§ 1. Tussen laissez-faire en geleide economie  
 
jaren 1920 gedomineerd door verlangen terug te gaan naar Belle Epoque (= periode voor 
WO I) → leidende elite was zich niet bewust dat dit niet mogelijk was 
 

1. Economisch herstel  
 

- veranderende positie staat in econ.  
→ eenvoudige terugkeer naar econ liberalisme = niet mogelijk  
→ staatsinteventie  

→ aangroei ambtenaren + toename belastingdruk  
- muntinflatie en onstabiele wisselkoersen als gevolg van de oorlog 

→ protectionisme  
- VSA vroeg vergoeding van geallieerden voor hulp in oorlog  

→ geallieerden rekende op Duitse herstelbetalingen → Duitsland kon dit niet betalen 
→ verschillende herzieningen → opvoeren van druk → Dui kon nog steeds niet 
betalen → Hitler zet herstelbetalingen eenzijdig stop  
(geldstroom van Duits kapitaal naar VS)  

→ VS: econ opleving = ‘roaring twenties’ 
→ econ expansie VS gestimuleerd door risicodragende maar mogelijk zeer  
winstgevende beleggingen  
→ toenemende industriële concentratie  
→ groeiende welvaart = ongelijk verdeeld: vooral te vinden bij 
aandeelhouders/ondernemers, minder bij arbeiders, boeren, zwarten  
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2. De grote depressie van de jaren dertig  
 

 
 
1932: Roosevelt wint Amerikaanse presidentsverkiezingen met belofte van ‘new deal’ 
juni 1930: VS verhoogt toltarieven ⇒ import = onmogelijk  
EU: werkloosheid, faillissement,... 
 
Hoe zou elk land zich uit crisis moeten proberen halen?  

- klassieke liberalisme ‘invisible hand’: depressie deed twijfelen aan dit model → 
herdenken econ model  
↓ 
verschillende variaties 

- maar allemaal toegenomen staatsinterventie 
- schuld depressie = liberalisme  
- meer organisatie + leiding in econ.  
- systeem van sociale zekerheid (niet overproductie maar onderconsumptie = 

probleem)  
Keynes: general theory of employment, interest and money  

- economie tendeert naar conjunctuurgolven → vraag en aanbod komen niet altijd 
overeen, prijsmechanisme garandeert niet dat alle arbeid kan worden ingeschakeld... 
→ opdracht overheid = vraag zo beïnvloeden dat productiecapaciteit maximaal wordt 
benut  
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    Roosevelt = eerste uitvoerder  
- uitkeringen voor werklozen  
- alle banken sluiten en enkel de gezonde met overheidssteun openen  
- nieuwe jobs creëren zodat regering rol ondernemer + investeerder speelt  
- agrarische overproductie tegen gaan door instelling te creëren die boeren 

betaalt om minder produceren 
- overheidsinstelling spoorde ondernemers aan precies geformuleerde regels in 

te voeren in bedrijf vb achturenwerkdag, minimumloon, afwijzen kinderarbeid  
- arbeiders kregen recht via vakbonden met werkgever te onderhandelen 
- ‘social security act’ = overheidsvoorzieningen voor ouderdomspensioen, 

werkloosheidsuitkering  
meest radicale breuk in Europa: Duitsland  
1933: nazi’s machtsovername  

- meer controle over kapitalistisch systeem  
- disciplinering arbeider  
- protectionistische econ 
- lonen + prijzen bevroren  
- vakbonden, verenigingen … verboden  
- dienst- + arbeidsplicht ingevoerd  
- intensieve propaganda tegen beroepsarbeid voor vrouwen  

→ werkloosheid verminderde spectaculair  
Italië: al 10 jaar voor depressie fascistisch  

- alle sectoren ondergebracht in corporaties  
- staatsdirigisme versterkt  
- meer ondernemingen w staatseigendom  

GB:  
bleef politiek van deflatie en streven  ↔  overheidsprogramma’s om  
naar budgettair evenwicht       bepaalde industrietakken/ regio’s te 

      ondersteunen  
⇒ brits econ beleid droeg weinig bij tot econ herstel  
Frankrijk:  

49 



lang vasthouden aan deflatie en oud econ systeem  
= econ situatie verslechterde → veel ondernemingen gingen overkop → overheid redde paar 
door overkopen meeste aandelen = société mixé  
1936: socialsten/ communisten aan de macht  
→ plan = new deal MAAR te weinig tijd om effect te zien  
 
⇒ uiteindelijk kozen alle landen voor nieuwe vorm econ met meer staatsinteventie  
 
§ 2. Vakbewegingen tussen syndicalisme en corporatisme  
 
WO I versterkte positie vakbonden  

→ spanningen over de te volgen koers  
- vakbonden kregen massaal veel leden in versch landen  

- vrijwel alle eu landen: massale + langdurige stakingen  
→ hervormingen in veel landen  

patronaat zag vakbonden als politiek van het minste kwaad  
→ revolutie vermijden  

vakbonden = reformistische politiek  
MAAR Italië = uitzondering  
→ 2 jaar bijna onafgebroken massale stakingen  
→ gewelddadige repressie olv Mussolini  

revolutionaire getij voorbij = patronaat probeert naoorlogse toegevingen ongedaan te maken  
→ versterkt door Grote Depressie 1929  
→ fascisme hielp hierbij  
MAAR fascisme zette ook wel systeem sociale zekerheid op poten  
⇒ in jaren 30 in versch democratische landen uitbreiding sociaal overleg  
 
§ 3. De tijd van de dictators  
 
doorbraak van de massa ≠ democratie  
vb communistisch regime, fascisme, nationaalsocialisme  
 

1. Wankele democratie  
 
1918: Eu overspoeld door golf democratie  

→ monarchie vervangen door republiek OF behouden maar invoer parlementair 
regeringssysteem  
→ socialisten treden toe tot regering  

kritiek:  
- burgers zagen democratie als opstand der horden  
- verlichting en FR als ware oorzaak crisis en chaos  

landen centraal en oost Europa:  
- parlementaire democratie = onwerkbaar  
- strijd om macht tussen versch etnische en sociale groepen  

→ vermengd met antisemitisme  
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⇒ met als uitzondering Tsjechoslowakije kwam overal in centraal en oost europa een 
dictator aan de macht of een oligarchie  
 
West-Europese landen:  

- regeringen volgden elkaar in snel tempo op  
- politieke instabiliteit vanwege:  

- machtstoename parlement = verzwakking regeringsmacht  
- evenredige vertegenw. versnipperd partijwezen en bemoeilijkt coalitievorming  
- belangenorganisaties en financiële groepen zette regering onder druk  
- overheid niet gepaste instrumenten om toegenomen interventie naar behoren 

uit te voeren  
⇒ in jaren 30 in veel landen parlementaire democratie afgeschaft  
1939: van 39 Europese landen nog 11 democratisch 

maar ook hier parlementair systeem uitgehold  
 

2. Communisme  
 
1917: communistische revolutie in Rusland verbonden aan WO I  
1991: val communisme onder Gorbatsjov  
 

● De Russische revolutie(s) van 1917 
 
begin 20e E: Rusland = meest uitgestrekte land met bevolking van veel rassen/ etnieën  

= autocratie onder Tsaar (met grondwet en parlement = doema) 
→ zeer weinig macht  
→ verkiezingen ≠ eerlijk  

WO I = katalysator revolutie 
→ militaire nederlagen  
→ ontwrichte economie 
→ plattelandsbevolking vluchtte naar steden door oorlog met Dui  
→ voedselprijzen stegen fenomenaal  

= 2 maart petrograd volksoproer + muiterij  
→ Doema had echte politieke keuze en koos leiding nemen van het verzet  

→ 12 maart: vormen regering die aftreden tsaar eiste  
→ 16 maart: Nicolaas II treedt af  
→ ondertussen: door fabrieksarbeiders Petrograd sovjet van 
arbeidsafgevaardigden gevormd (mensjewieken + revolutionairen) 

⇒ dubbele macht: zowel sovjet als voorlopige regering 
probeerde macht te doen toenemen  

 
→ Bolsjewieken was kleine groep tot terugkeer Lenin (= balling) 

→ april 1917: Lenin komt aan in Petrograd: ‘aprilthesen’ 
 

→ mei 1917: mensjewieken treden toe tot regering  
→ laatst mislukt offensief tegen Dui → opstand soldaten, matrozen, arbeiders in 
Petrograd → onderdrukt door regering 
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→ juli 1917: sociaalrevolutionair Kerenski werd premier  
→ leger vertrouwde hem niet → rebellie mislukte → toename invloed 
Bolsjewieken  

→ Lening drong aan op staatsgreep Bolsjewieken  
7 november 1917: oktoberrevolutie, belangrijke posten voor Lenin en Stalin  

eerste maatregelen Lenin:  
- verdelen grootgrondbezit  
- invoeren arbeidscontrole in fabrieken  
- recht op zelfbestuur nationale minderheden  
- 3 maart 1917: vrede van Brest-Litovsk  

→ verlies Finland, Baltische staten en Polen  
- verkiezingen: sociaalrevolutionairen wonnen (dus niet bolsjewieken)  

→ eerste samenkomst liet Stalin uiteendrijven  
 → burgerlijke democratie + persvrijheid wordt afgeschaft  
⇒ communistische partij blijft aan de macht tot 1991 

10 juli 1918: stichting Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek  
→ gewapend verzet van ‘witten’ = alle tegenstanders van bolsjewieken  
= burgeroorlog  
rond 1920: rode leger won (= bolsjewieken)  
1922: stichting Socialistische Sovjetrepublieken (USSR)  

= schijnfederatie om nieuw separatisme te beletten  
economie was in erbarmelijk staat + bolsjewieken raakten stilaan zonder achterban → 
1921: tijdelijke terugkeer naar privé initiatief en markteconomie = nieuwe econ. politiek 
(NEP)  
 

● De Sovjet-Unie onder Stalin  
 
1924: Lenin dood  
→ Stalin: van 1924 tot 1983 (zijn dood) = dictator  

→ revolutionaire geliquideerd  
→ meer dan 1 miljoen mensen geliquideerd of naar kampen gezonden  

→ Stalin bleef NEP volgen  
maar in 1928 keerde hij terug naar geleide econ. 
→ snelste meest verreikende modernisering die bevolking ooit in gesch moest 
meemaken  
WANT Stalin wilde SU tot leidende industriestaat maken  
HOE? vijfjarenplan waarin productieniveau dat moest worden bereikt was vastgelegd  

- landbouw gecollectiviseerd: kleine boerderijen → grote landbouwbedrijven  
→ direct resultaat = hongersnood  

→ vooropgestelde doelen werden niet altijd bereikt MAAR  vijfjarenplan = econ 
succes → bracht snelle verhoging industriële productie in periode rest van de wereld 
leed onder econ crisis  
MAAR Russische bevolking: slechte werkomstandigheden, tekort aan elementaire 
consmptiegoederen ⇒ levensstandaard lager dan voor revolutie 
⇒ vruchten werden geplukt door volgende generatie  
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● Het communisme in Europa  
 
SU = voorbeeld revolutionairen overal ter wereld  

communistische sovjetstaat = alternatief kapitalistische burgerlijke staat  
⇒ definitieve breuk tussen sociaaldemocraten en communisten  
Tweede internationale werd na oorlog Socialistische Arbeidsinternationale  
1919: vorming derde internationale olv Moskou = Communistische Internationale of 
Komintern  
→ gehanteerd door Stalin als instrument verdediging Rusland + versterking internationale 
positie  
 
SU + andere communistische partijen geïsoleerd  
tot jaren 30:  

- 1934: SU opgenomen in Volkerenbond  
→ diplomatieke betrekkingen vanuit eu met SU  
→ Komintern raadde communistische partijen aan toenadering te zoeken tot andere 
democratische partijen om front te vormen tegen fascisme  
→ Spanje en Fr: volksfront won verkiezingen  

→ Fr: sociale hervormingspolitiek  
→ spanje: burgeroorlog door generaal Franco → fascistisch regime  

- 1939: Stalin sluit niet-aanvalspact met Hitler  
- 1939: Dui valt binnen, 14 dagen later Rusland valt Polen binnen en wint dit gebied 

terug  
- 22 juni 1941: Duitsland valt Rusland binnen + anticommunistische kruistocht door 

haar bezette Europa  
→ SU kwam terecht aan kant geallieerden  
→ Rode leger kon invallers terugdrijven → SU kon invloedssfeer in Centraal-Eu 
uitbreiden  

 
3. Fascisme en revolutie van rechts  

 
democratische landen hadden te kampen met politiek instabiliteit = makkelijke prooi 
fascisme  
 

● Het fascisme in Italië  
 
Benito Mussolini = socialistische leider die nationalisme omarmde  

1919: oprichting strijdgroep → later politieke partij  
Italië sinds oorlog:  
ontgoochelende vredesregeling → sociale onrust → maandenlange stakingen → patronaat 
reageerde met geweld → burgeroorlog → politieke instabiliteit nam toe → Mussolini’s partij 
haalde niet veel zetels maat was in grote mate verantwoordelijk voor opstanden → 
wanhopige poging om Mussolini tot eerste minister te benoemen  
1924: fascisten halen meerderheid in parlement door aangepaste kieswetgeving  
⇒ dictatuur  
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- 1926: persvrijheid afgeschaft, partijen + vakbonden verboden + oprichting geheime 
politie  

- 1928: leden parlement niet langer verkozen maar aangeduid  
- 1929: vrede met kerk door stichting vaticaanstad  

fascisten wisten tussen 1919 - 1922 vooral aanhang te winnen door zijn strafexpedities op 
links  

- ideaal Mussolini = corporatieve staat  
- 1926: sociale vrede opgelegd door verbod op stakingen  
- 1934: fascisten leiding over econ 
- 1939: fascisten basis van volksvertegenwoordiging  

 
● Het nationaalsocialisme in Duitsland  

 
Deutsche Arbeiterpartei  

- opgericht na de oorlog  
- programma van nationalisme, antikapitalisme en antisemitisme  
- 1919: Hitler sloot zich aan  
- 1921: Hitler werd leider  
- 1923: Hitler voor 9 maanden naar gevangenis → Mein Kampf  

→ sociaal darwinistische opvattingen  
- oprichting National-Sozialistische Deutsche arbeiterpartei (tot 1929 amper succes) 

1929: econ + politieke crisis 
verzet tegen herstelbetalingen  
gebrek aan regeringsmeerderheid  

→ NSDAP zag aanhang groeien  
1932: NSDAP grootste partij  
→ Hitler werd rijkskanselier → schrijft onmiddellijk nieuwe verkiezingen uit → 44 % stemmen 
NSDAP → verbieden communistische en katholieke partij = 4 jaar dictatoriale macht  
→ nationaalsocialistische revolutie = unitaire, autoritaire totalitaire Nazi-staat  
‘ein reich, ein volk, ein führer’  
→ gewelddadige propagandamachine  
→ conflict met kerk  
jaren 20 veel fascistische dictaturen in Oost-Europa  
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● Kenmerken van het fascisme  

 

 
 
antilberalisme: samenleving = organisch gegroeid = lichaam waarin eenieder plaats ineemt  
→ buiten natie: individu = onbestaanbaar → individualisme + pluralisme = overbodig  
→ socialisme + klassenstrijd ook verworpen  
Fascisme zou natuurlijke orde herstellen door individu plaats te geven in gezin, 
arbeidsgemeenschap en volksgemeenschap  

→ nieuwe mij = totalitaire staat 
hoofdopdracht staat = vormen nieuwe volkse mens  
+ gezag staat ≠ gedragen door volksvertegenwoordigers maar door elite die wist wat 
hoogste goed voor volk en staat moest zijn en waaruit organische leider naar voren trad  
sterke klemtoon op nationalisme!  

- in IT: geografsich  
- in DUI: ras → arische ras (sociaal darwinisme) → nationalisme steunde op biologisch 

uitgangspunt  
→ antisemitisme + Slavische volkeren werden beschouwd als untermenschen + 
zigeuners en homofielen = vijanden  

→ moderne propagandatechnieken  
 

● Revolutie van rechts 
 

- tegenbeweging tegen door verlichting en FR gecreëerde Jacobijnse staatsdenken 
(gelijkheidsbeginsel, overdreven rationalisme en geloof in vooruitgang)  

- radicaal verwerpen filosofische basis FR: samenleving kan worden ontworpen  
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Rechtse revolutie = nieuwe orde met verwerping kern liberale democratie 
- Duitsland = goede voedingsbodem rechts-radicale ideeën  
- België: Joris van Severen (verdinaso) 
- Fr: raakvlakken met Mounier  

Rechts-radicalen vandaag kaarten aan dat op een bepaald moment veel aanhangers van de 
rechtse revolutie zich gekeerd hebben tegen Hitler en Mussolini en het fascisme verwerpen  
→ ook poging om revolutie van rechts weer bespreekbaar en aantrekkelijk te maken  
 

4. België in het interbellum  
 
onmiddellijk na WO I  

- tegemoetkomen aan belangrijkste socialistische eisen (algemeen enkelvoudig 
stemrecht, achturenwerkdag, stakingsvrijheid) + socialisten opgenomen in regering 
  

- economie in zeer zwakke staat  
begin jaren 20: openbare schuld stijgt + waarde Belgische munt daalt nog meer 
1925: kaptiaalvlucht van katholiek-socialistisch kabinet verergerde situatie  
oktober 1926: nieuwe monetaire stabiliteit door Belgische frank te devalueren en 
gouden standaard te herstellen  
1929: vooroorlogs peil terug bereikt  
+ nieuwe sectoren kende grote expansie 

 
- oorlog versterkte nationalisme: vlaamse beweging viel uiteen in 2 stromingen  

1. anti-Belgisch Vlaams-nationalisme 
2. Belgisch-loyaal flamingantisme  

wortelde zich in:  
-  front-beweging: achterstelling Vlaamse soldaten in leger aankaarten en 

pleiten voor vorm zelfbestuur van vl  
- activisme: samenwerking flaminganten met Duitse bezetter om Vl eisen te 

realiseren  
cultuurnationalisten ↔ Vlaams-nationalisten  
= herleving en gelijkberechtiging = voorbehouden voor radicale  
van Nederlands en Vl cultuur politieknationalisten, hoofddoel = 

zelfstandigheid vl  
→ ongenoegen kwam tot uiting in 1928 toen activist Borms die al bijna 10 j in 
gevangenis zat verkiezingen won = niet gevalideerd want pol rechten waren hem 
ontnomen → halfjaar later won frontpartij → regering trok conclusie en voerde 
belangrijkste punten minimumprogramma uit (vernederlandsing universiteit Gent vb) 
 

- Grote depressie werd bestreden naar voorbeeld fr: zo lang mogelijk vasthouden aan 
vrije markt etc. → werkloosheidscijfers stegen, stakingen → banken gingen overkop 
ook bank van de arbeid die vooral kleine spaarders trof → ontevredenheid die hieruit 
vloeide maakte vatbaar voor extreem links of rechts radicalisme → nieuwe econ pol 
= nodig  
→ plan van de arbeid van de Man 
= stuurde aan op gemengde econ + pol hervormingen in autoritaire richting  
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→ plan uit technocratische hoek van Van Zeeland  
= vice-gouverneur bank  

= bescherming bankwezen en expansie krediet  
= kreeg in maart 1935 leiding regering  

= zette stappen in richting gemengde econ 
= herstellen concurrentiepositie door opgeven gouden standaard en 
devalueren munt  
= bestreed werkloosheid door opzetten programma’s openbare 
werken  
= voerde bankcontrole in  

1936: sociale onrust = meer maategelen: minimumloon, betaald verlof, etc  
1937: weer econ recessie  
→ snel opvolgende regeringen slaagden er niet in voor WO II tot coherent econ 
beleid te komen  

 
- jaren 30: Belgisch politiek regime onder druk door meest radicale groepen 

Vlaams-nationalisme  
→ Joris Van Severens Verdinaso (zie artikel)  

- fascisme in Wallonië: Rex olv Degrelle  
→ spectaculair verkiezingssucces in 1936  
→ ook andere extremistische partijen boekten winst vb VNV  

- VNV en Rex probeerde tijdens WO II door collaboratie macht te verwerven  
→ Voor Duitsers slechts pionnen om land geleidelijk te germaniseren  

 
§ 4. De tweede wereldoorlog  
 

1. Naar een nieuwe wereldoorlog  
 
Verdrag van Versailles 1919 bevatte kiemen volgende oorlog  

-  herstelbetalingen !  
- Volkenbond: legitimiteitsproblemen +  Dui en SU uitgesloten + weinig middelen om 

besluiten te doen naleven  
wel pogingen om spanning in Europa te doen verminderen  

- akkoorden van Locarno: duitsland staat elzas-lotharingen definitief af  
- Dui trad toe tot volkenbond  

1933: machtsovername nazi-partij veranderde dat  
- geen erkenning voor verdrag van versailles  
- aanvaarde opgelegde militaire beperkingen niet  
- Dui verlaat ontwapeningsconferentie Genève en volkenbond  
- begon aan geheime herbewapening  
- 1935: invoer dienstplicht  

1935: Mussolini valt Abessinië binnen en kan het, ondanks poging volkenbond, vrijwel 
ongestraft inpalmen 
→ gevolg hiervan = It zoekt toenadering tot Dui  

→ generaal Franco in Spanje werd bijgesprongen door it en dui  
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+ SU steunde republikeinse regering (waar franco tegen in opstand 
kwam) 

terwijl Eng + Fr pleitte voor non-interventie  
⇒ polarisatie in Eu tssn democratische en fascistische landen  

→ ander gevolg: doordat Mussolini volkenbond kon negeren wist Hitler dat hij verdrag van 
Versailles zonder grote gevolgen kon negeren  

- 1936: dui trekt rijnzone binnen  
- dienstplicht wordt terug opgevoerd tot 2 j  
- herwapening nam toe  

Voor Hitler was SU vijand nr 1  
1936: Hitler sloot anti-kominternpact met Japan  
maart 1938: Hitler annexeerde Oostenrijk  
september 1938: annexatie Sudetenland (Tsjechoslowakije) 

→ ernstige internationale crisis want Eng + Fr bondgenoten van Tsjechoslowakije 
→ overhaaste conferentie van München  

→ Fr en Eng lieten bondgenoot in de steek  
WANT Eng voerde politieke van appeasement (= oorlog vermijden 
door toegevingen te doen)  

1939: annexatie rest van Tsjechoslowakije  
→ Engels-Franse tegemoetkoming verdween  
→ Eng + Fr boden garantie voor onafh polen 
→ Hitler sloot niet-aanvalspact met SU waardoor hij Polen zou kunnen liquideren  
(in het geheim zouden polen en baltische staten onder SU en Nazi’s verdeeld 
worden) 

1 september 939: Dui valt Polen binnen  
→ Eng en Fr verklaren oorlog aan Dui  
= begin WO II  

 
2. Het verloop van de oorlog  

  
as-mogendheden ↔ geallieerde mogendheden  
Dui, It, Japan GB, Fr, SU, VS (met hun 

bondgenoten)  
1939: Dui annexeert met hulp Rusland Polen  
1939: annexeerde Baltische staten (verdeeld onder SU en Dui)  
1940: annexatie Denemarken en Noorwegen  
10 mei 1940: aanval op Fr (via omtrekkende beweging via Ned en Bel)  
Duitsers gebruikte Blitzkrieg (= verrassingsaanval)  

→ hierdoor gaf Nederland na 4 dagen strijd op en gaf Bel zich op 28 mei gewonnen  
22 juni: Fr aanvaard Hitlers voorwaarden voor wapenstilstand  

→ Hitler bezette 60% Fr grondgebied 
1942: heel Fr bezet 

→ Franse generaal Charles De Gaulle verzette zich hiertegen en riep zich in Londen 
uit tot leider van ‘La France libre’  
→ veroverde in 1945 plaats aan zijde Churchill, Roosevelt en Stalin  
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liefst zou Hitler vrede sluiten met GB maar Churchill maakte dat onmogelijk → slag om 
Engeland = Britse airforce verwierf overwicht → Hitler moest afzien van geplande invasie  
1940: It aan zijde Dui → probeerde Griekenland te veroveren en Britten in Egypte uit te 

schakelen → dreigde te mislukken → Dui bezette Joegoslavië en Griekenland en in 
N-Afrika kon Duitse afrikakorps overwicht verwerven op Britten  

22 juni 1941: operatie Barbarossa = veldtocht tegen Rusland  
eind 1941: Russische campagne liep vast door strenge winter  
7 december 1941: Japan voert verrassende luchtaanval uit op Amerikaanse vloot Pearl 

      Harbor  
enkele dagen later: Dui verklaarde oorlog aan VS  
februari 1943: 100.000 Duitse troepen tot overgave gedwongen bij Stalingrad → Duitse leger 

werd gedwongen tot terugtocht  
mei 1943: Dui moest terugtrekken uit N-Afrika door komst VS  
juli 1943: Brits-Amerikaanse invasie in Sicilië = val Fascisme → Mussolini gearresteerd maar 

later bevrijd door Dui  
→ It koos kant geallieerden  

6 juni 1944: landing in Normandië = grootste militaire operatie in gesch  
→ leidde na moeilijke start tot snelle bevrijding Fr en Bel  

1 mei 1945: Dui gaf zich over  
6 augustus 1945: atoombom op Hiroshima  
9 augustus 1945: tweede bom op Nagasaki  
14 augustus 1945: Japan gaf zich over  
 

3. Karakteristieken en gevolgen  
 
WO II = politiek-ideologisch conflict  

- grote omvang collaboratie:  
- oprecht geloof in nieuwe orde  
- diepgeworteld anti-communisme  

→ bevrijding = repressie collaborateurs (fr executies)  
- ook groeiend verzet (dikwijls met communistische harde kern)  
- veel doden en grote materiële schade  

- luchtbombardementen  
- raketten  

- na oorlog zochten gevluchte mensen onderkomen in ruïnes centraal-europa  
- jodenuitroeiing = holocaust  

30 april 1945: Berlijn was bezet door rode leger → Hitler en andere Nazi-leiders plegen 
zelfmoord in ondergrondse bunker  

Mussolini = geëxecuteerd door communisten  
in 1946: veel processen tegen militaire leiders als oorlogsmisdadigers etc. 
 
⇒ leidende rol eu = uitgespeeld → 2 nieuwe grootmachten planten vlag in Centraal-Europa: 
VS en SU  
→ op conferenties Jalta en Potsdam besliste vooral Truman en Stalin over lot Dui en Eu 
1949: China onder communistisch bewind  

= kiem koude oorlog  
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Hoofdstuk 5: Tegengestelde werelden (1945 - 1991)  
 
Na 1845: nagenoeg hele wereld opgedeeld in 2 machtsblokken: VS ↔ SU  
= koude oorlog  

- tegenstelling tssn politiek en economie  
 
§ 1. Een bipolaire wereld  
 

1. Pax Americana  
 
VSA sinds einde WO I econ grootmacht → wouden zich na WO II gedragen als econ 
wereldleider  
→ Pax Americana = politieke en econ hegemonie = internationale spelregels bepalen en 
naleving afdwingen  
↔  Europese bondgenoten: verarmd door oorlog (hoopte op Amerikaanse hulp)  

= kans voor VS om hegemonie te vestigen: 2 manieren  
1. oprichting internationale instellingen:  

- Verenigde Naties: opgericht op 26 juni 1945  
- bereid tot toegevingen tov SU om hen tot deelname te bewegen  
- VN kon: econ sancties opleggen + militair tussenkomen  
- financieel: open wereldecon, zou steunen op wisselkoersen maar niet 

op gouden standaard → dollar = nieuwe referentievaluta + 
Wereldbank en IMF  

2. bilaterale econ en pol akkoorden  
- Amerikaanse regering wou internationale vrijhandel herstellen  

→ conferentie in Genève van de VN: mislukte vanwege verdeeldheid onder 
voorstanders en protectionisme  

- ondertussen in Genève: onderhandeling over bilaterale verlaging toltarieven  
= oprichting General Agreement on Tariffs and Trade  
→ later = World Trade Organization (geen deel VN, maar veel VN-lidstaten 
lid)  

 
2. Koude Oorlog  

 
Vanaf 1947 - 1990: Koude Oorlog = kenmerk internationale verhoudingen  
VSA ↔ SU  
Westers, kapitalistisch front communistisch front  
 
→ beschuldigde elkaar ervan de wereld te willen domineren  

in werkelijkheid: oorzaken minder duidelijk  
- tegengestelde politiek econ systemen  
- onduidelijke afspraken bij einde oorlog  → door onvoorwaardelijke overgave Japan 

en Dui → machtsvacuüm in Eu en Azië  
→ SU zocht garantie en wou invloed vestigen in Oost-Europa → communisten 
kwamen met hulp rode leger aan de macht door machtsgreep of manipulatie 
verkiezingen  
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- Westerse geallieerden aanvaarde dat Rusland invloedssfeer wou uitstrekken over 
Oost-Europa MAAR waren verontrust over communistische dictatuur  
Churchill 1946: ‘ijzeren gordijn’  

 
SU wou invloedsfeer uitbreiden over Turkije en Griekenland → containmentpolitiek VS → 
beloofde politieke + militaire steun aan niet communistische landen die door Rusland werden 
bedreigd  
= Truman-doctrine  

- Marshall-plan  
↔  Kominform van SU  

- oprichting OEES (organisatie voor europese economische samenwerking)  
↔  Comecon  

 
VS wou Westerse bezettingszone Dui econ en militair terug op de been brengen en 
opnemen in invloedssfeer VS  
→ Stalin: blokkade van Berlijn  

→ poging om Berlijn van Westen af te scheuren mislukte door ‘Berlijnse brug’ = 
bevoorrading van West-Berlijn door vliegverkeer  

4 april 1949: oprichting NAVO = Noord Atlantische Verdragsorganisatie = militair 
bondgenootschap 12 Westerse landen  
23 mei 1949: stichting Bondrepubliek Duitsland (BRD) door geallieerden = West-Dui  
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7 oktober 1949: stichting Duitse Democratische Republiek (DDR) in sovjet-bezettingszone = 
Oost- Dui  
1961: om vlucht naar West-Duitsland te stoppen = Berlijnse muur (ook grenzen andere 
Oost-Europese landen gesloten) 
1948: Korea verscheurd door SU in Noord-Korea, gesteund door SU en Zuid-Korea 
gesteund door VSA  

→ Chinese burgeroolog mondde uit in overwinging rode leger Mao zedong → 1949 
uitroepen volksrepubliek China 

1950: Zuid-Korea werd door Noorden aangevallen  
→ angst voor derde wereldoorlog  

1953: wapenstilstand Korea 
1954: Fransen in Indochina verlsagen → Noord-Vietnam = communistisch + Zuid-Vietnam = 
gesteund door Westen  
1953: overlijden Stalin  
1960 - 1962: dekolonisatie Afrika + bouw Berlijnse muur + Cuba-raketcrisis  

→ 1962: SU wilde raketten installeren op Cuba (Fidel Castro)  
→ VS belooft Cuba nooit binnen te vallen en haalt in ruil voor de wegname 
van de raketten op Cuba, haar raketten weg uit Turkije en Italië 

→ nadien: periode van respect en ontwapeningsafspraken  
1973: Helsinki-akkoorden = oprichting Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa (CVSE) 
1979 - 1984: bouw nieuwe kruisraketten in Oost en West = hernieuwde spanning 
 
weerslag KO op binnenlandse politiek Westerse landen:  

- direct na bevrijding: groot succes communistische partijen  
- vanaf 1947: communisten beschouwd als handlangers nieuwe vijand 

→ werden geïsoleerd, uit regering gezet, geen zendtijd op radio, 
lidmaatschap ambtenaren van communistische partij = verboden  

- 1949: paus roept op tot uitsluiting communisten uit kerkgroep  
- vanaf 1950: in VS heksenjacht op communisten  

KO = gigantische wapenwedloop (van nucleaire wapens) = angst voor totale vernietiging  
KO = technologische concurrentie: SU = eerste satelliet rond de aarde + VS = eerste landing 
op maan  
KO ≠ uitgevochten op Europees continent  
MAAR wel in Korea, Vietnam, Afghanistan.. 
 

3. Dekolonisatie  
 

- Amerikaanse president Wilson bracht probleem kolonies ter sprake en lanceerde 
zelfbeschikkingsrecht der volkeren  

- oplossing van vredesconferentie van Parijs voor kolonies Duitsland = kolonies onder 
voogdij volkenbond plaatsen en als mandaatgebied bestuurd door een van leden  
→ statuut mandaatgebied impliceert dat vreemd bestuur tijdelijk was en dat ze op 
termijn onafh. zouden worden  

1931: GB erkent volledige autonomie Canada, Australië en Nieuw-Zeeland als domions 
binnen British Commonwealth  
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tussenoorlogse periode: nationalistische bewegingen in Europese imperia van Zuid-Oost 
Azië actief → koloniaal gezag openlijk gecontesteerd (door verbetering onderwijs en vorming 
autochtone elite vb Ghandi en Nehru zelf in Eu gestudeerd)  
 
WO II = beslissende stoot in proces dekolonisatie  

→ bevorder door VN en VS en SU die zich allebei tegen kolonisatie kantte  
- grote delen Zuid-Oost Azië tijdens WO II veroverd door Japan die een einde maakte 

aan koloniaal regime en antiwesterse propaganda voerde  
→ Britten: beloften van onafhankelijkheid en tegengaan antiwesterse propaganda  

1947: GB verleend onafh aan Brits-Indië (liet ze toetreden tot commonwealth) en splitste het 
wegens religieuze tegenstellingen op in India (Hindoe) en Pakistan (Moslim)  
→ onvermijdelijk dat ook Frankrijk en Nederland Aziatische bezittingen moesten laten gaan  
MAAR Fr en Ned wilden onafh enkel toestemmen onder hun voorwaarden  
= gewapend conflict met nationalisten  
1949: Ned erkent onafh Indonesië  
 
In Frans Indochina liep het uit de hand: Vietnam-oorlog  
Frankrijk  ↔ Vietnamese nationalistische beweging olv communist Ho Chi Minh  
→ steun van VS: indammen communisme  
= guerrilla-oorlog  
1954: Fr erkent onafh Cambodja, Laos en Vietnam → Vietnam opgedeeld in 2 in afwachting 
verkiezingen = Vietnamese oorlog (vanwege steun VS aan zuiden)  
 
1955: Bandung = conferentie van niet-gebonden landen (ex-kolonies)  
1945: alle kolonies in Midden-Oosten onafh behalve Palestina  

Palestina:  
- 1917: Britten beloven joodse staat in Palestina  
- 1933: veel joden immigreren naar Palestina vanwege jodenvervolgingen  
- plan voor verdeling Palestina = verzet Arbieren (moesten land afgeven voor 

europees probleem fuck off bitches xoxo)  
- 1947: VN stelt verdelingsplan op met internationaal statuut voor stad Jeruzalem  

→ Ararbieren niet akkoord  
- 1948: Britten verlaten Palestina zonder overeenkomst  
- Joden roepen eenzijdig staat Israël uit 

= oorlog met Arabieren en Arabische buurlanden  
- 1949 = einde oorlog en Joden hadden hun territorium sterk kunnen uitbreiden  

 
Egypte:  
1922: Egypte onafh van GB  
MAAR GB was militair en econ nog prominent aanwezig vanwege Suez-kanaal (zie schema 
volgende pagina) 
⇒ oplevend Arabisch nationalisme  
1951: Lybië onafh 
1956: Marokko en Tunesië onafh  
Fr wou Algerije niet onafh laten worden = koloniale oorlog  

→ 1958: binnenlandse spanningen Fr + val vierde republiek  
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→ Generaal De Gaulle kwam aan de macht + oprichting vijfde republiek  
1962: onafh Algerije (De Gaulle erkende snel zelfbeschikkingsrecht)  

 
Sub-Sahara Afrika: tegen 1964 zo goed als volledig onafh  
MAAR Europese staten onder druk gezet door groepen blanke kolonisten die bevoorrechte 
positie niet wilde afstaan  
 
Zwart-Afrika werd ook in snel tempo ontvoogd  
1960: België verleende halsoverkop onafh aan Congo  

→ Lumumba = eerste premier  
Enkel Portugal probeerde tevergeefs machtspositie in Afrika te blijven handhaven  
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dit is de volgende pagina en dus ook het schema  
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In Zuid-Rhodesië en Zuid-Afrika konden gedurende beperkte tijd blanke minderheidsregimes 
standhouden 
→ GEEN raciaal gemengde samenleving MAAR superieure positie blanken  
1961: Zuid-Afrika trekt zich terug uit commonwealth en versterkt politiek apartheid  
1965: blanke minderheid roept in Zuid-Rhodesië eenzijdig onafh uit  
1980: Zuid-Rhodesië wordt Zimbabwe en zwarte meerderheid grijpt macht  
1990: apartheid in Zuid-Afrika brokkelt af  
1993: zwart-meerderheidsbewind aan macht Zuid-Afrika olv Nelson Mandela  
1990: Zuid-Afrika verleent onafh aan Namibië  
⇒ 52 onafhankelijke staten in Afrika  
 
einde koloniale bewind =  

- zwak nationaal bewustzijn  
- onvoldoende geschoolde kaders 
- interne strijd / burgeroorlog  
- instabiele politieke structuren 
- door europeanen opgezette op westen afgestemde economieën  

= neokolonialisme 
→ staten evolueerde naar dictatoriale regimes en staatsgeleide economie  
 
Tanzania wist authentiek streven naar ontw te realiseren  
 
! opvallend dat ontwikkelingsprogramma’s pas tot stand kwamen nadat koloniale structuur 
was opgedoekt !  
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