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Hoofdstuk 1 - De bekoring van de revolutie 

1750-1815 
Einde 18e en begin 19e eeuw = breukvlak Westerse geschiedenis: 
➔ Pre-industriële samenleving (landbouw belangrijk) transformeert tot industriële 

samenleving 
➔ Macht koning, adel en clerus & standenstructuur AR ondermijnd door emanciperende 

burgerij 

1. De industriële revolutie 

1.1 Precondities 
Enkele maatschappelijke verschuivingen als noodzakelijke voorwaarden: 

1. Vernieuwing landbouw 
2. Ontstaan van nieuw demografisch patroon 
3. Verspreiding handelskapitalisme 

 
Vernieuwing landbouw: 

● Traditionele samenlevingen → landbouw belangrijkste economische activiteit 
○ Veel ambachtelijke nijverheid op platteland in combinatie met agrarische 

activiteiten 
○ Putting-outsysteem = koopman leverde grondstoffen aan thuiswerkers en 

was afnemer van de afgewerkte producten 
○ Lage landbouwproductie mobiliseerde grootste deel arbeidskrachten op het 

veld en hield voedselprijzen hoog 
○ Geringe vraag naar consumptiegoederen 

● Agrarische revolutie 
○ Ook landbouw in greep kapitalisme 
○ Nieuwe technieken: 

■ Uitschakeling braakland door introductie wisselbouw 
■ Invoering nieuwe gewassen (bijv. aardappelen) 
■ Gebruik nieuw landbouwgereedschap (ploeg, zeis, zaaimachine) 
■ Selectie zaaizaad en veredelinge vee 
■ Uitbreiding en verbetering landbouwgrond 
■ Vervanging ossen- door paardentractie 

⇒ Fikse jaarlijkse stijging agrarische productie en stijging productiviteit per 
    arbeidskracht 

● Toenemende concentratie van grondbezit → enclosures: gemeenschappelijke en 
woeste gronden geprivatiseerd 
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● Landbouwrevolutie op 4 manieren rechtstreekse impact op IR 
○ Vergroting vraag naar consumptiegoederen 

■ Productiviteit ↗ , voedselprijs ↘ , meer gezinsinkomen beschikbaar 
○ Ontstaan moderne ijzerindustrie  

■ Vergrote vraag agrarische sector: metalen werktuigen, hoefijzers 
○ Financiering industrialisatie 

■ Door mogelijkheid tot kapitaalaccumulatie 
○ Massale transfer an arbeidskrachten naar de opkomende nijverheid mogelijk 

■ Door hogere productiviteit overschot arbeidskrachten platteland die 
kunnen ingezet worden in ontluikende industrie 

 
Ontstaan van nieuw demografisch patroon: 

● Cyclische demografische crises verdwenen 
● Permanente en explosieve bevolkingsgroei 

○ Meer en betere voeding 
○ Verbetering van hygiëne en volksgezondheid 

● Bezorgdheid bevolkingsgroei Mathus 
● Evolutie naar regime van lage geboorte- en sterftecijfers in 20e eeuw 

 
Verspreiding handelskapitalisme: 

● Koopman-ondernemer kon beroep doen op groeiende schare verpauperde boeren 
en landbouwwerklieden 

● Putting-outsysteem →  basis handelskapitalisme 
● Breuk met ambachtelijk corporatisme → verregaande reglementering van de 

economische activiteit en verticale solidariteit tussen meesters en gezellen 
 
⇒ °industriële kapitalisme 
 
Vierde factor? 
Ontstaan van groepsmentaliteit gericht op succes en gekenmerkt door individualisme, 
calculatie van risico’s, openheid voor vernieuwing, dynamisme en streven naar concrete 
beperkte doelstelling → ‘geest van het kapitalisme’ 
(bijv. nieuwe arbeidsethiek van het protestantisme) 

1.2 De eerste industriële revolutie in Engeland 
Industriële revolutie = de fundamentele en complexe maatschappelijke verschuivingen die 
optraden bij de overgang van de landelijke naar de industriële samenleving 
 
Overgang in essentie gekenmerkt door spectaculaire toename industriële tewerkstelling en 
industriële productie → gevolg van gecombineerde werking: 
➔ Industriële vernieuwing (technische vlak en arbeidsorganisatie) 

◆ Technische vlak 
◆ Arbeidsorganisatie → kleinschalige en ambachtelijke nijverheid vervangen 

door gemechaniseerde grootindustrie met nieuwe vormen van 
arbeidsverdeling 
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➔ Schepping moderne markt 
◆ Handelskapitalisme → °industrieel kapitalisme 

● Schepping welgestelde bourgeoisie 
● Schepping loonafhankelijke industrieproletariaat 

◆ Herschikking van de sociale en geografische ruimte 
● Concentratie nieuwe industriële activiteiten → snelde verstedelijking 

=> geen plotse gebeurtenis in Engeland 
 
(1) Industriële vernieuwing → 3 sectoren 

● Steenkoolontginning (daaraan gekoppeld ontwikkeling stoomkracht) 
○ Pre-industriële samenleving: hout als belangrijkste grond- en brandstof 
○ Tweede helft 16e eeuw: houtschaarste 
○ Stimulatie verschillende industrieën tot overstap naar steenkool 

+ ook bij huisverwarming 
○ ° Stoomkracht (James Watt) 

● IJzerindustrie 
○ Overschakeling steenkool voor ijzersmelterij onmogelijk 
○ Stijgende houtprijs → zoektocht naar bruikbare toepassing steenkool 
○ 1709 uitvinding cokes-procédé → overschakeling naar cokes-hoogovens 
○ Puddel- en walsprocédé (Henri Cort): vergemakkelijkt proces en liet gebruik 

van steenkool toe => sneller, goedkoper en betere productie 
● Katoenindustrie 

○ Vanaf circa 1760 
○ Tekort aan geschoolde arbeidskrachten compenseren → economische 

motivering voor ‘uitvindingen’ 
○ ° Schietspoel (John Kay), ... 
○ Mechanisering katoenindustrie compleet circa 1830 

⇒ Deze innovaties waren eerste stappen naar efficiëntie, schaalvergroting en flexibiliteit 
(voorwaarden voor economische groei): 
➔ Verhoging efficiëntie → groter rendement met lagere inzet 
➔ Nieuwe technologieën → schaalvergroting 
➔ Grotere flexibiliteit → in plaats van geschoolde arbeiders, ongeschoolde arbeiders 

 
(2) Schepping van de moderne markt 

● Engelse overzeese handel ↗ (+ kolonies) 
● Binnenlandse vraag 

○ Gunstige inkomensontwikkeling → interne vraag 
● Binnenlandse aanbod 

○ Agrarische revolutie → massale transfer mogelijk van arbeidskrachten 
landbouwsector naar industrie 

○ Gelijktijdige demografische groei → geen ontvolking van platteland 
● Overvloedige voorraden grondstoffen 
● Innovaties in organisatie van bankwezen 
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● Cruciaal 
○ Mogelijkheden tot transport en communicatie -> 18e E verbetering 
○ Geografische expansie van Brits koloniaal imperium na 1763 + forse groei 

koloniale handel 
○ Politieke regime: doorbraak economisch liberalisme 

1.3 De Zuidelijke Nederlanden: industriële koploper op het continent 
3 elementen die industrialisatie in Europa afremden: 

1. Rigide economische systeem 
2. Politieke instabiliteit 
3. Agrarisch conservatisme 

 
Europa: 

● Tot begin 19e E: corporatisme en mercantilisme (tollen) 
● Revoluties en oorlogen vanuit Frankrijk over heel Europa 
● Numeriek sterke klasse van kleine zelfstandige boeren die weigerden over te 

stappen naar industrie 
 
Meeste gunstige positie Europa: Oostenrijkse Nederlanden 

● Grondversnippering → ontstaan gemengd agrarisch-industriële bedrijfsvorm die door 
het handelskapitalisme werd gestimuleerd 

● Voor sommigen welvaartsstijging, voor anderen proletarisering ⇒ ° Vlaams 
platteland met een systeem van proto-industrialisatie met 3 kenmerken: 

○ Plaatselijke nijverheden 
○ Afzet buiten de regio 
○ Symbiose van gecommercialiseerde landbouw met ambachtelijke activiteit 

 
Oostenrijkse Nederlanden → gunstiger in industriële traditie, potentieel aan arbeid, en 
openheid van de overheid tegenover industriële vernieuwing ⇒ industriële ambiance: 

● Waalse industrie en mijnbouw 
● Vervierse wolnijverheid 
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Hoofdstuk 2 - Triomf van de liberale burgerij 

1815-1871 
Felle politiek strijd tussen: 
➔ Burgerij 

◆ Voortouw van liberale en nationale bewegingen 
◆ Ijveren voor politieke vrijheid en nationale zelfbeschikking 

➔ Bevoorrechte standen AR 
◆ Hun positie herstellen of bewaren 

1. Staats- en natievorming onder liberale vlag 

1.1 Conservatisme, liberalisme, nationalisme 
Franse revolutie → scheidingslijnen in het politiek denken: 
➔ Conservatisme (terugkeer naar voor 1789) 

◆ Tegen rationalistische en individualistische uitgangspunten Verlichting 
◆ Nadruk op historische en organisch gegroeide instellingen (bijv. gezin) 
◆ Antirevolutionair 

➔ Liberalisme 
◆ Vrijheid → tweevoudig begrip: 

● Deelname aan het politieke leven (uiting burgerschap) 
● Bescherming tegen willekeur van de staat 

◆ Drie elementen van groot belang: 
● Grondwet als basis rechtsstaat (grondwettelijke vrijheden) 

→ Scheiding der machten = waarborg individuele vrijheid 
● Soevereine volksvertegenwoordiging 
● Scheiding kerk - staat  

→ Vrijheid van godsdienst 
➔ Nationalisme 

◆ Een bepaalde natie die streeft naar de realisatie van een eigen staat of het 
behoud van de eigen culturele identiteit 

◆ Natie = product van moderniseringsproces 
◆ Autonomie van ‘het volk’ 
◆ Aangewakkerd door het imperialisme van Napoleon en opnieuw door het 

Congres van Wenen dat geen rekening hield met de etnische-culturele 
grenzen in Europa 
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1.2 Tussen revolutie en restauratie 
Krachten van veranderingen proberen liberale en nationale burgerstanden tot stand te 
brengen → 2 fasen: 

1. Eerste helft 19de eeuw: romantiek → veranderingen doorgevoerd ten gevolge van 
revoluties (druk van onderuit) 
⇒ 3 revolutiegolven (nationalistisch karakter) 

a. Circa 1820 
b. Circa 1830 
c. Circa 1848 

2. Tweede helft 19de eeuw: meer pragmatisme (druk van bovenaf) 

1.2.1 De revoluties in Latijns-Amerika 
Spanje en Portugal verliezen heel vlug hun kolonies in Latijns-Amerika 

- Spaanse koning verwerpt koloniale grieven → nieuwe opstandige beweging  
- Opstand San Martin 
- Opstand Simon Bolivar 

1.2.2 De revoluties van de jaren 1820 en 1830 in Europa 
● Griekenland 

○ Opstand tegen Ottomaanse Rijk 
○ 1830 onafhankelijkheid Griekenland 

● Italië 
○ Italiaanse beweging → streven naar nationale eenheid (taal, cultuur) 
○ Tegen oude vorstendommen 

● België 
○ Revolutie liberale en nationale component 
○ 1830: scheurt zich met succes af van het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden 
○ Eeuwige neutraliteit 

 
De Belgische onafhankelijkheid  

● Willem I → sterke investeringen in economie van de Zuidelijke Nederlanden, maar: 
○ Nederlands als bestuurstaal 
○ Beperkte macht parlement 

● 1825: katholieken en liberalen sluiten alliantie in verzet tegen koning 
● Verhouding kerk - staat = belangrijk knelpunt voor het nieuwe België in 1830 

→ Belgische Grondwet 7 februari 1831: liberalistisch karakter 
 
Gregorius XVI (1831-1846) 

● Geconfronteerd met opstanden in de pauselijke staten 
● Liberale grondwet van België = doorn in zijn oog 

○ Mirari Vos 1832 
○ Dit mag niet het einde van de verbondenheid tussen kerk en staat zijn! 

● 1839: afwijzing slavenhandel 
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1.2.3 Het revolutiejaar 1848 
Revolutiegolf van 1848: 

● Alle Europese staten behalve Rusland 
● Snelle verspreiding: belang communicatiekanalen 
● Oorzaak: veel Europeanen ongeduldig over realisering van dezelfde doelstellingen 

○ Liberale: verantwoordelijke regering 
○ Nationale: onafhankelijkheid of het samenbrengen van de hele natie binnen 

één staat 
○ Sociale: afschaffing van de horigheid waar die nog bestond, of betere 

levensomstandigheden voor de kleine burgerij en arbeiders 
 
Verschillende landen: 

● Frankrijk 
○ Februari 1848, oorsprong hier 
○ Liberale burgerij, maar ook beïnvloed door beginnend socialisme 

● Habsburgse imperium 
○ Maart 1848 
○ Liberale en nationale opstanden 
○ Hongaren, Tsjechen en Kroaten 

● Duitsland 
○ Eerste parlementaire assemblée voor geheel Duits territorium 

● Italië 
○ Orde wordt hersteld in de Pauselijke Staten 
○ Herstel absolute pauselijk gezag 

 
Balans: 

● Korte termijn → negatief 
○ Revolutie haast overal mislukt 
○ Dus niet echt grote veranderingen: opstand en revolutie werken blijkbaar niet 

langer als strategie 
● Lange termijn 

○ Bezinning over de weg die gevolgd diende te worden om het grotere doel te 
bereiken 

○ Ontstaan nieuwe manier van denken en voelen 
○ Parlementaire strijd? 

 
Voorbeeld België 

● Februari 1849: opstand in Parijs met deelname groep Belgen 
○ Belgisch Legioen: Belgische inwoners van Parijs + sommige Franse politici 

die de opstand wilden exporteren → tegen Belgische monarchie, voor 
Republiek 

● 28 maart 1848: Belgisch Legioen wil grens oversteken, maar makkelijke overwinning 
Belgisch leger 

○ 17 opstandeling worden in Antwerpen geëxecuteerd 
● 12 maart 1848: cijnskiesrecht wordt verlaagd tot grondwettelijke minimum  
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1.3 Eenmaking van Italië en Duitsland, desintegratie van het 
Habsburgse rijk 

1.3.1 Italië 
● Oppositie: nationaal en liberaal → radicale botsing logica Habsburgse Rijk 

○ Italië: nationalistische logica, loyaliteit aan eigen taal en cultuur 
○ Oostenrijk: pure loyaliteit aan vorst 

● Eenmaking 1859-1861 
○ Piëmont als uitvalsbasis van het Italiaans nationalistisch en liberaal verzet 

tegen de Oostenrijkse overheersing 
○ 1861: uitroeping van het Koninkrijk Italië met Victor Emmanuel II als vorst 
○ Rome ingenomen en uitgeroepen tot hoofdstad 

→ Romeinse kwestie: conflict tussen paus en nieuwe staat 

1.3.2 Duitsland 
Oostenrijk (historische leider Duitsland) werd uitgedaagd door Pruisen 1866 

● Pruisen wint van Oostenrijk 
● Frankrijk beschouwt Duitse eenmaking als bedreiging 

○ Fr verklaart oorlog aan Pruisen 
○ Frankrijk geïsoleerd <-> Pruisen steun van Zuid-Duitse staten 

● Militaire overwinning op Frankrijk 1871 
○ Frankrijk moest instemmen met afstand van Elzas-Lotharingen aan nieuwe 

keizerrijk 
○ Bevestiging van dominantie Pruisen binnen Duitse bond 

● Andere vorstendommen blijven in naam onafhankelijk maar worden de facto 
gedomineerd door Pruisen 

● Beieren behoudt apart status 

1.4 De Katholieke kerk tegenover het liberalisme 
Twee ontwikkelingen bedreigden de kerkelijke positie: 

1) Moderne wetenschappelijke denken → rationalisme en empirisme <-> religieuze 
dogma’s en tradities 

2) Ontwikkeling moderne staat → verwierp elke gedeelde soevereiniteit 

1.5 Eindresultaat circa 1880 
1) Vorming van moderne natiestaten op Europees vasteland: Duitsland, Frankrijk en 

Italië 
2) Regime van liberale vrijheden 
3) Terugdringen rol van religie en monarchie → verzet katholieke kerk haalt in feite 

weinig uit 
 
 
 

11 



 

2. De bloeitijd van het liberale kapitalisme 

2.1 Spoorwegenrevolutie en vrijhandel 
Bestaande verkeersnet verbeteren → stimulus industriële groei (19de eeuw) 

● Kanalen 
○ Grote steden via water bereikbaar 
○ Daling vervoerskosten → daling goederenprijs → stijging consumptie → 

stijging productie 
● Verbetering vervoermiddelen → vergemakkelijkt internationale handel 
● Spoorwegen 

○ 1870 waren de Engelse, Belgische en Franse spoorwegnetten haast 
compleet 

○ Impact spoorwegrevolutie: 
■ Economisch 
■ Sociaal-psychisch: scheurde platteland los uit zijn isolement 
■ Politieke functie: consolidering grote staten mogelijk 

⇒ Vrijehandelsbeweging 
 
DUS het liberale kapitalisme: 

● Sterke economische groei 
● Binnen liberale kader 
● Nieuwe-natiestaten 
● Autoritaire vorsten en kerk verdwijnen naar achtergrond 
● Ondernemers/bankieren worden belangrijkste maatschappelijke elite 
● Aanleg spoorwegen en kanalen zorgen voor grootschaliger markt, meer productie- 

en consumptiemogelijkheden, economische éénmaking natie-staat => belang 
vrijhandel 

2.2 Bevolkingsexplosie en verstedelijking 
Sterke bevolkingsgroei: 

● Grote verschillen tussen diverse Europese landen 
○ Bevolkingsgroei niet gepaard met groei industriële productie → acute sociale 

noodsituaties (bijv. Rusland) 
○ Wel industrialisatie maar trage bevolkingsgroei → industrialiseringsproces 

trager (bijv. Frankrijk) 
○ Sterke stijgende bevolking = stimulus voor snelle industrialisering (bijv. 

België) 
● Fase in demografische transitie 
● Belangrijke rol in economische ontwikkeling omdat: 

○ Toename aantal arbeidskrachten 
○ Toename aantal consumenten 
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Verstedelijking: 
● Omvang steden leken door nieuwe mogelijkheden van voedselbevoorrading geen 

limieten te hebben 
● Sommige steden ontstonden uit het niets 
● Omvang steden dwong tot innovaties als waterbevoorrading, riolering, intern verkeer 

3. Arbeidersbewegingen en socialisme 

3.1 Vroeg-socialisme en beginnende arbeidersbeweging 
Socialisme: 

● Koestert erfenis FR maar onderstreept sterker de gelijkheid dan de vrijheid 
● Gelijkheid moet haar politieke uitdrukking vinden in de republiek 
● Term eerst gebruikt door Fourier en Owen → vooral solidariteit beklemtonen 

 
Utopisch socialisme → realisering van een meer harmonische samenleving als alternatief 
voor de sociale ontwrichting die het industriële kapitalisme meebracht (grondleggers:) 

● Saint-Simon 
○ Kantte zich tegen de ongecontroleerde economische ontwikkeling die vanuit 

het winstprincipe de zwakkeren benadeelde 
○ Staatsinterventie 

● Fourier 
○ Verwierp industrie, handelsparasitisme en de hele bestaande sociale orde 
○ Autarkische gemeenschappen 

● Owen 
○ Wijst industrialisering niet af, het is onvermijdelijk 

⇒ Samenwerking en coöperatie voorrang op individuele competentie 
 
Invloed arbeiders: 

● Eerste helft 19de eeuw: matige invloed, tenzij in Frankrijk 
● Halfweg 19de eeuw: arbeids kijken met enig wantrouwen naar de groei van de 

kapitalistische industrie 
→ Twee tendensen: 

○ Afschaffing vs aanpassing van het kapitalisme 
○ Revolutie vs hervorming 
○ Confrontatie vs onderhandeling 

3.2 Marx en de Eerste Internationale 
Manifest der Kommunistischen Partei 

● 1848 door Marx en Engels 
● Wetenschappelijk socialisme → vertrekken van een analyse van de werkelijkheid 

zoals ze bestond en niet van dromerijen zonder band met realiteit 
● Belangrijkste betekenis: doelbewuste °arbeidsbewegingen door 3 grondideeën 

○ Economische ontwikkeling is gedetermineerd voor de maatschappelijke 
verhoudingen 
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○ De onderdrukten hadden de geschiedenis aan hun kant 
○ De onderdrukten hadden het recht revolutie te maken 

 
Karl Marx: 
➔ Enkel arbeidersklasse is revolutionair (<-> Saint-Simon) 
➔ Industrialisatie = onomkeerbaar en noodzakelijk (<-> Fourier) 
➔ Noodzakelijk dat arbeiders de politieke macht zouden veroveren (<-> anarchisten) 
➔ Lichtende ideaal onbelangrijk in vergelijking met het werken aan concrete 

maatschappijveranderingen in het heden (<-> utopisch socialisten) 
 
Eerste Internationale (Internationale Arbeiders Associatie) 

● 1864 
● Doel: ontvoogding arbeidersklasse door internationale samenwerking 
● Onder invloed van Commune van Parijs werd in 1871 besloten dat de Internationale 

de vorming van legale arbeidsorganisaties te gaan bevorderen 
● Drievoudige betekenis 

○ °klassenbewustzijn bij arbeiders 
○ Verbinding tussen socialisten en arbeidsverenigingen 
○ Werkte lang na in de strategie van arbeidsbewegingen → vanaf toen 

syndicale en politieke actie met elkaar verbinden 

3.3 De Commune van Parijs (1871) 
Frans-Pruisische oorlog → val Napoleon III → 4 september 1870 Republiek → nieuwe 
regering onder leiding van Thiers 

● Groot deel Parijse bevolking (arbeidersklassen en kleine burgerij) wilden niets weten 
van deze nieuwe regering 

● Maart 1871: arbeidersopstand 
○ Regering Thiers moest terugtrekken 
○ Parijs in handen van links-revolutionair bewind: Commune 
○ Commune onmiddellijk ≠ sociale maatregelen 

● Mei 1971: einde van Commune → bloederige onderdrukking 
 
⇒ Nieuwe ‘bloedige revolutionaire avonturen’ moeten worden vermeden en de vorming van 
legale arbeidspartijen moet worden bevorderd 

3.4 Arbeidersorganisaties in België 
Eerste arbeidsorganisaties → coöperatieve en mutualistische verenigingen van overwegend 
stedelijke ambachtslieden  
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Hoofdstuk 3 - Opkomst van de massa 

1871-1918 

1. Economische depressie, innovatie, expansie 
Langdurige economische depressie → door innovatie en expansie 
➔ Structurele crisis in industriële wereld 
➔ Versneld zoeken naar nieuwe basismaterialen en energiebronnen 

 
⇒ Innovaties zo ingrijpend: ° tweede industriële revolutie 
➔ Kwantitatieve expansie van industriële productie 
➔ Geografische expansie van industriële productie 

1.1 De Grote Depressie van de jaren zeventig 
Economische bloei brutaal gestopt rond 1873 (tot 1895): 
=> Landbouw: 

● Structurele verschuivingen oorzaak crisis landbouw 
● Export Amerikaanse landbouwproducten naar Europa → agricultural invasion 

○ Overschot aan landbouwproducten EU 
○ Daling prijzen EU 

● Verschuiving akkerbouw naar veeteelt 
=> Industrie: 

● Deflatie door te grote productiecapaciteit 
● Energiecrisis (nadelen stoommachine & uitputting steenkoollagen) 
● Materiaalgebreken 

⇒ Werkloosheid 

1.2 De tweede industriële revolutie 
Crisis bracht ook de tweede industriële revolutie voort, gekenmerkt door: 
➔ Aanwending van nieuwe energiebronnen 
➔ Ontwikkeling van nieuwe basismaterialen 
➔ Transformatie van kapitalisme 

 
Aanwending van nieuwe energiebronnen: 

● Elektriciteit 
○ Massale aanwending mogelijk na uitvinding dynamo 
○ Als lichtbron: 

■ Na uitvinding gloeilamp (Edison, 1879) 
■ Na opbouw van een distributienetwerk voor elektriciteit 
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● Verbrandings- of ontploffingsmotor 
○ °bezinemotor door Daimler → impact vervoersector: 

■ Vervoer over land werd bevrijd van de gebondenheid aan spoorlijnen 
en de individuele reiziger verloor zijn afhankelijkheid van het openbare 
vervoer 

○ Ford: goedkope personenwagen → autonijverheid: 
■ Lokte investigeringen uit 
■ Stimuleerde andere toeleveringsbedrijven en wegenbouw 
■ Uitbreiding van de dienstensector en gebruikte materialen 

 
Ontwikkeling van nieuwe basismaterialen: 
=> Bestaande bedrijfstakken: opkomst en doorbraak staalindustrie 
=> Nieuwe bedrijfstakken: 

● °scheikundige nijverheid → door systematisch wetenschappelijke research 
○ Totaal nieuwe basismaterialen ontwikkelen 
○ Solvay: °soda (synthetisch bleekmiddel) 

● Wisselwerking techniek - wetenschap → belangrijk kenmerk tweede IR 
○ Door technische scholing (overheid via schoolsysteem en bedrijfsleven via 

eigen opleiding) 
○ Ondernemers begonnen wetenschap als een aparte productiefactor te 

beschouwen en dus als een sector waarin geïnvesteerd diende te worden 
■ Eerst in Duitse industrie 
■ Na WO I → alle Duitse patenten ongeldig verklaard → opkomst 

research in VSA 
 
Transformatie van het kapitalisme: 

● In het bedrijfslandschap als geheel een grotere concentratie en een sterkere impact 
van financiële groepen waar te nemen 

○ Nieuw patroon in organisatie zakenwereld: 
■ Trend naar schaalvergroting zet zich voort 
■ Verbeterde communicatietechnieken → meer centraal management 

van ruimtelijk gescheiden productie-eenheden mogelijk 
■ Algemene toepassing van naamloze vennootschap 

● Kapitalen werden samengebracht uit diverse bronnen 
● Persoonlijk risico voor eigenaars beperkt 

■ Banken en holdings centrale positie in bedrijfsleven 
■ Groter belang roerend kapitaal → van industrieel kapitalisme naar 

financieel kapitalisme 
○ Voortschrijdende concentratietendens → monopoliekapitalisme 

■ Verticale concentratie: ≠ stadia van grondstofverwerving over 
productie tot verkoop geconcentreerd in één organisatie 

■ Horizontale concentratie: één niveau wordt geheel door één kartel 
gecontroleerd 

⇒ De concentratietendens bracht mee dat een kleine groep financiers de 
sleutelposities van het economisch en ten dele maatschappelijk leven in 
handen kregen 
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● Binnen de fabrieksmuren een nieuwe benadering van arbeid en productiviteit 
→ besparingen gezocht in rationalisering van de arbeid 

○ Scientific management = doelmatigheid van de arbeid verhogen; de arbeid 
van de individuele arbeiders perfectioneren, de werkplanning verbeteren, … 

○ Evolutie in het scientific management: 
■ Einde 19e eeuw: taylorisme centraal 

● Arbeiders benaderd als naar dollars graaiende geldautomaten 
● Tijd- en bewegingsstudies 
● Functionele decentralisatie  
● Bijvoorbeeld: lopende band 

■ Circa 1910: the right man on the right place 
● Mensen niet allen dezelfde kwaliteiten en capaciteiten 
● Individuele verschillen positieve betekenis 
● Tussenoorlogse periode: human relation-richting in 

management 

1.3 Industriële expansie in de Westerse wereld 
Tweede IR: 

● Vooral protectionisme als reactie 
○ Frankrijk, Duitsland en VSA: protectionisme 
○ België en VK: vasthouden aan vrijhandel 

● Verdere concentratie van de eigen nationale industrietakken 
 
België: 
Na 1895 was in België de aanzet merkbaar van een geografische verschuiving van het 
industriële zwaartepunt → 3 factoren: 

1. Expansie van de textielsector 
2. Industrialisering van Brussel en Antwerpen 
3. Lokalisatie: verdere uitbreiding van de industrie (havens, Limburg, …) 

 
Twee decennia voor WO I → op wereldschaal duidelijk ≠ gebieden: 
➔ Landen waar al meer mensen tewerkgesteld waren in de industrie dan in de 

landbouw 
➔ Landen waar de landbouwbevolking nog twee keer talrijker was dan de industriële 

arbeidersklasse, al was er intussen wel een belangrijke moderne industrie tot 
ontwikkeling gekomen 

➔ Landen waar al wel een begin gemaakt was met de IR, maar de maatschappij als 
geheel was nog overwegend pre-industrieel, met weinig aanbod van geschoolde 
arbeidskrachten en met weinig overheidssteun aan de schaarse industrie 

➔ Landen die haast uitsluitend van de agrarische activiteit leefden 

1.4 Dagelijks leven 
Nooit eerder geziene toename van de verstedelijking 

● Urbanisatie → industrieel dagelijks leven (+ katalysator productie) 
Bijvoorbeeld: conserven, flatgebouwen, auto, … 
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2. Sociale bewegingen 
Tweede IR → basis moderne sociale bewegingen: vertrekkend vanuit collectief onbehagen 
streefden deze naar de emancipatie van arbeiders, boeren, vrouwen en jeugd 
 
Arbeidersbeweging 
➔ Tegen groeiende macht van het monopoliekapitalisme (macht patroons = absoluut) 
➔ Geschoolde en ongeschoolde arbeiders verenigen om tegenmacht te vormen 
➔ Doel: arbeidsomstandigheden en levensstandaard gewone man verbeteren 

2.1 De arbeidersbeweging 
Mutualistische verenigingen: 

● Gemeenschappelijk spaarpot door arbeiders (uitkeringen bij ziekte en invaliditeit) 
● Ze streefden ‘onschuldige’ doelstellingen na → door burgerij meestal aangemoedigd 

en gesteund (niet bedoeld om eisen te stellen aan de patroons) 
● Vanaf circa 1900 ook financiële steun bij geneeskundige verzorging 

 
Coöperaties: 

● Eerste helft 19de eeuw nieuwe bloei 
● Arbeiders probeerden de afhankelijkheidsrelatie die het kapitalisme had gecreëerd te 

doorbreken (vanuit pragmatische of ideologische overwegingen) 
● Onderscheiden in productie-, consumptie- en kredietcoöperaties 
● België: de Vooruit en Volkshuizen 

 
Vakbonden: 

● Arbeiders proberen door collectieve actie hun arbeidsvoorwaarden en dus materiële 
positie te verbeteren (bijv. staking) 

● Revendicatief en conflictueel van aard (<-> mutualistische of coöperatie) 
● Vakbonden tasten pijlers sociaal systeem aan → verzet van burgerij en patronaat 
● Doorbraak → nadat coalitieverbod was afgeschaft (België 1866) 

 
2 verschuivingen einde 19e eeuw 

1. Eerste driekwart 19de eeuw: uitsluitend ambachtelijke, dus geschoolde arbeiders 
‘gesyndiceerd’, nu volgden ook fabrieksarbeiders en de ongeschoolden 

2. In plaats van beroep werd bedrijfstak basis voor syndicale organisatie 
 
Continentale vakbonden → ideologische grondslag: 
➔ Meeste syndicaten waren socialistisch 
➔ Ook confessionele en liberale vakbewegingen 

 
Omstreeks 1900: nationale bundeling van syndicale krachten 
 
Vakbonden gingen zich al snel richten op onderhandelingen met de patroon met het doel 
tariefakkoorden of collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten 
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2.2 Sociaaldemocratie en Tweede Internationale 
Eerste Internationale verdwijnt → nieuw type socialistische beweging: sociaaldemocratie 
➔ Nieuwe strategie:  

◆ Steunen op marxistische theorie 
◆ Maar wezen gewelddadige revolutie af 
◆ Hoopten via deelname aan de parlementaire verkiezingen de politieke 

macht te veroveren en via geleidelijke hervormingen een socialistische 
maatschappij te kunnen opbouwen 

➔ Reformistische weg (mislukking Parijse Commune was stimulans) 
➔ Klemtoon op internationale solidariteit arbeidersklasse → oprichting Tweede 

Internationale Arbeidersvereniging (1889-1921) 
◆ Diverse nationale arbeidersbewegingen 
◆ Doelen:  

● Achturenwerkdag 
● Pacifisme 

◆ 1 mei als strijddag 
◆ Belangrijke rol Camille Huysmans (later burgemeester Antwerpen) 

 
Verschillende Europese landen: 

● Duitsland 
○ Invloedrijke rol Rijkskanselier Otto von Bismarck (wil doorbraak van 

socialisme voorkomen door sociale maatregelen te nemen) 
○ Duitse eenmaking in 1875 →  opkomst Duits Socialistische Partij (SPD) 
○ Bismarcks repressieve socialistenwet van 1878 → via wetgeving socialisten 

buiten het Parlement houden) 
■ Maatregelen: verzekeringen voor pensioenen, gezondheidszorg, 

arbeidsongevallen etc. → arbeiders niet slecht behandelen want 
anders zeker opstand 

■ Doel: natievorming (gevoel van 1 Duitse natie, staat zorgt voor u) 
○ (Context 1871: einde Frans-Pruisische oorlog → uitroeping Duits Keizerrijk 

onder leiding van Wilhelm I in Versailles → val Napoléon II → oprichting IIIde 
republiek, Commune van Parijs) 

● België 
○ Belgische Werkliedenpartij (BWP) in 1885 opgericht door Edward Anseele 

en Louis Bertrand 
○ Charter van Quaregnon 1894 (programma): 

■ Een pragmatisch compromis tussen strijd voor algemeen stemrecht 
■ Collectief eigendom van productiemiddelen (<->kapitalisme) 

(collectivisering van banken, spoorwegen e.d.) 
■ Sociaal-economische lotsverbetering via coöperaties, mutualiteiten en 

vakbonden 
■ Aandacht voor culturele/morele verheffing van de arbeidersklasse 

○ Belgisch socialisme: pragmatisch compromis tussen revolutionaire retoriek en 
werk in vakbonden, mutualiteiten, coöperatieven 
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● Frankrijk 
○ Langdurige verdeeldheid in IIIde Republiek 
○ 1905 SFIO (Section Française de l’Internationale Ovrière) o.l.v. Jean Jaurès 
○ Dagblad L’Humanité 

 
Spanning binnen Internationale: reformisme ↔ revisionisme 

● Spanningen inzake strategie 
● Overal in Europa  

 
Vredesverlangen: 

● 1893 Internationele verwierp goedkeuren van oorlogskredieten 
● 1900 Internationele veroordeeld alle oorlogen als imperialisme 
● 1907 Internationale herhaald afkeuring van militarisme en oorlog 

 
Russische revolutie van 1917 → socialisme verdeeld in een sociaaldemocratische en een 
communistische stroming 

2.3 Katholieke sociale actie en christendemocratie 
Christendemocratie: neemt het ook op voor de arbeiders en het gewone volk 

● Einde 19de eeuw 
● Vooruitgang socialisme confronteerde de Kerk, hiervoor niet echt uitspraken over de 

sociale kwestie 
● Paus Leo XIII 

○ Stimuleerde het zoeken naar een katholiek antwoord op de sociale problemen 
van zijn tijd 

○ Liberalisme & socialisme = bedreiging voor godsdienst en Kerk 
● Meeste katholieken kozen als antwoord → corporatisme: georganiseerde 

samenwerking tussen arbeid en kapitaal 
● Encycliek Rerum Novarum 1891 van Leo XIII 

○ Veroordeelt socialisme, collectivisme en klassenstrijd 
○ Beklemtoont rol van Kerk, staat, patroons en arbeiders in oplossing sociale 

vraagstuk 
○ Pleit voor rechtvaardig loon, beperkte staatsinterventie 
○ Roept op tot katholieke sociale actie 
○ Erkent recht op zelfstandige arbeidersverenigingen 

 
België: 

● Waalse arbeidersopstand 1886 → ontstaan 3 stromingen: 
○ Sociaalkatholicisme (paternalistisch) 
○ Christendemocratie (democratisch) 
○ Syndicalisme (ouvriëristisch) 

● Naar aanleiding eerste grondwetsherziening en uitbreiding van stemrecht (1893) → 
geleidelijke transformatie naar een politiek getinte christendemocratie, die in 
Vlaanderen kon steunen op de Vlaamse beweging 

● Conflict christendemocratie ↔ conservatieve katholieke kerk 
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● Daensisme → waar door de onwil van de conservatieven geen akkoord kon worden 
bereikt, ontstonden apart Christene Volkspartijen die door bisschoppen werden 
veroordeeld 

⇒ Globaal groeide de invloed van de christendemocratie vanaf de eerste verkiezingen bij 
algemeen meervoudig stemrecht in 1894, in 1907 voor het eerst doorgedrongen tot regering  
 
Socialisme en chirstendemocratie waren openlijke tegenstanders: 

● Socialisme vond christendemocratie een instrument van de gevestigde orde om haar 
belangen veilig te stellen, het kapitalisme te verdedigen en de ware 
arbeidersontvoogding tegen te gaan 

● Christendemocraten vonden dat het socialisme geen ruimte liet voor andere sociale 
groepen, vrijzinnig en antigodsdienstig was 

2.4 Vrouwenbeweging en feminisme 
Mannelijke structuren van de westerse samenleving onder druk: feminisme en 
vrouwenemancipatie 
→ Gelijkenissen socialisme: 

● Radicale consequentie van de vrijheids- en gelijkheidsidealen van de Verlichting en 
van de individualistische filosofie die er de grondslag van uitmaakt 

● Eerste succes in democratiseringsgolf na 1870 
 
Feministische Verlichting: (eind 18de eeuw) 

● Nadruk op noodzaak voor opvoeding en onderwijs voor meisjes 
● Mary Wollstonecraft: A vindication of the rights of women (1792) 

○ Meer beschouwende, filosofische tekst 
○ Benadrukt meer traditionele genderrollen, maar juist op basis daarvan 

pleidooi voor meer politieke rechten voor vrouwen 
● Olympe de Gouge: Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) 

○ Kiesrecht en toegang tot alle beroepen en openbare ambten opgeëist 
 
Na de Franse Revolutie: 

● Code Napoléon 
○ Vestigt de burgerlijke onbekwaamheid van de gehuwde vrouw, die 

onderworpen werd aan de maritale macht 
● Industriële Revolutie 

○ Lager loon (⅓ lager) dan mannen 
○ Ongezonde werkomstandigheden 
○ Buitenhuisarbeid → man-vrouw verhouding in ander perspectief: 

■ Vrouw in concurrentie met man op arbeidsmarkt 
■ Vrouw kwam in contact met buitenwereld, schiep mogelijk tot 

zelfstandig, individueel optreden 
 
Georganiseerde vrouwenbeweging start circa 1870: 

● Eerste feministische golf circa 1870-1960 
● J.S. Mill: The subjection of women (1869): nadruk op gelijke rechten 
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● Betekenis feminisme: 
○ Beweging voor gelijke rechten van mannen en vrouwen 
○ Ook bijzonder veel aandacht aan vrouwelijke eigenheid 

● Drie grote doelstellingen: 
○ Juridische gelijkberechtiging in het gezin 
○ De toegang tot het onderwijs (vooral universiteit) 
○ De verwerving van stemrecht 

● Dubbele uitbuiting: als vrouw (door echtgenoot) en als arbeider 
● Gedragen door vrouwen uit progressief-liberale en intellectuele milieus 

⇒ Democratisering na WO I zou zorgen voor doorbraak 
 
België: 

● Nadruk op onderwijs voor meisjes: Isabelle Gatti de Gamond 
○ 1860 Isabelle creëerde kwalitatief hoogstaand secundair onderwijs voor 

meisjes 
○ Universiteiten vanaf 1881 toegang voor meisjes (KUL 1920 pas) 

● Marie Popelin: gelijke toegang tot beroepen 
● 1892: Ligue belge du droit des femmes 
● België bleef achterop hinken bij toekennen vrouwenkiesrecht: ideologische 

verdeeldheid 
● Vrouwenstemrecht België 1919: 

Vrouwen krijgen stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen, niet voor het 
Parlement, uitzonderingen:  

○ Prostituées krijgen geen stemrecht, 
○ Stemrecht Parlement wel voor: 

■ Vrouwen die omwille van verzetsdaden door de bezetter gevangen 
waren gezet 

■ Niet-hertrouwde weduwen 
■ Alleenstaande moeders van gesneuvelde soldaten of gefusilleerde 

burgers 

3. Democratie, nationalisme, imperialisme 
Tweede industriële revolutie → weerslag op politiek systeem 

3.1 Neergang van het liberalisme 
Politieke en ideologische trends einde 19de eeuw dubbel karakter: 
➔ Voortdurende vooruitgang van veel wat essentieel was voor het liberalisme 
➔ Een verkleuring en verzwakking van de fundamenten waarop het liberalisme sinds de 

18de eeuw had gesteund 
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Klassieke liberalisme ondermijnd door 3 nieuwe ontwikkelingstendensen in denken  
● Sociaal darwinisme 

○ Herbert Spencer en William Sumner 
○ Samenleving ontwikkelt zich zoals een levend organisme, langs de natuurlijke 

weg, en dus ‘gezonde veranderingen’ in maatschappij kunnen enkel via 
wegen van geleidelijkheid komen 

○ Steunpunt voor rastheorieën, antisemitisme, … => ‘natuurlijk’ resultaat van 
maatschappelijke ontwikkeling 

○ Zaaien twijfel over centraal belang van menselijke vrijheid 
(mens/dier-analogie), zekere spanning tussen determinisme en menselijke 
vrijheid 

● Eugenetica 
○ Verbetering van de menselijke soort 
○ Achtergrond aantreden rond 1900: toevloed ‘nieuwe immigranten’ VSA 

● Behaviorisme 
○ J.B. Watson 
○ Mens is levende machine en kan van buitenaf gereguleerd worden 

 
Aantal verschuiving die weerslag hadden op liberale ideaal: 

● Loskoppeling van vrijheid en eigendom en bijgevolg algemeen stemrecht 
● Laissez-faire bij economische crisis, grote volksgroepen eisen staatsinterventie 

 
° New liberalism 

● Accepteert rol staat in sociale en economische aangelegenheden, maar probeert 
tegelijk de competitie en marktmechanisme te vrijwaren door acties tegen trusts en 
monopolies 

 
⇒ Liberalisme bleef niettemin bestaan 

3.2 De opkomst van de massa-democratie 
Einde 19de eeuw liberale burgerstaat dubbele transformatie: 
➔ Door uitbreiding van stemrecht werden nieuwe bevolkingslagen in het systeem 

betrokken 
➔ Overheid ging zich meer uitdrukkelijk inlaten met materiële welzijn van burgers en 

werd begin gemaakt van de verzorgingsstaat  
⇒ Zodra arbeider kiezer werd, moest overheid zijn belangen in rekening houden 

3.2.1 Verruimde participatie: algemeen stemrecht 
Actieve kiesrecht: door eigendoms- of bekwaamheidsvereisten beperkt tot kleine groep 
↓ onhoudbare discriminatie 
Algemene werkstaking door socialisten voor algemeen stemrecht 

● Algemeen kiesrecht voor mannen direct voor en na WO I overal ingevoerd 
→ Impliceerde niet automatisch dat politieke macht in handen volk kwam 

● Invoering vrouwenstemrecht verliep minder snel 
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België → geleidelijke politieke democratisering 
● Cijnskiesrecht doorheen 19de eeuw → kiezerskorps beperkt 
● 1893: meervoudig algemeen stemrecht, kiesplicht en meerderheidsstelsel 

Elke man van 25 jaar 1 stem 
○ +1 voor voldoende hoog niveau belastingen 
○ +1 voor diploma 

⇒ Nieuwe kiessysteem voordeel katholieken 
● 1899: afschaffing meerderheidsstelsel → evenredige vertegenwoordiging 
● Na WO I: algemeen enkelvoudig kiesrecht 

3.2.2 Begin van de verzorgingsstaat 
Einde 19de eeuw → begin sociale wetgeving → vooral betrekking op de 
arbeidsvoorwaarden in de industrie en op de sociale verzekeringen van de 
industrie-arbeiders 
 
Ingrepen overheid: 
➢ Eerste reeks ingrepen: betrekking op arbeidsvoorwaarden in moderne industrie 

○ Duitsland 1878: algemeen verbod op kinderarbeid 
➢ Tweede reeks ingrepen: betrekking op organisatie van zgn. sociale verzekeringen 

○ Doel: inkomen garanderen aan zieke, oudere of werkloze arbeiders 
○ Duitsland Bismarck → een algemeen en verplicht systeem, georganiseerd 

door de staat en gefinancierd door bijdragen van werkgevers en werknemers 
■ Overheidsvoorzieningen waren juist bedoeld om voedingsbodem van 

socialisme te verzwakken door grootse ellende te voorkomen 
 
België: 

● Katholieke regering → gesubsidieerde vrijheid 
○ Staat schiep juridisch en institutioneel kader voor particuliere initiatieven en 

moedigde die ook met subsidies aan 
○ Geen verplichting arbeiders om zich te verzekeren 

● Gentse systeem 
○ Gemeentelijke subsidiestelsels van de syndicale werklozenkassen 

 
Twee tendensen: 
➔ Financiering door bijdragen van arbeiders gericht op een beperkte professionele 

solidariteit (Duitsland) 
➔ Financiering door belastingen gericht op een algemene solidariteit (Engeland) 

3.3 De opkomst van het integraal nationalisme 
Laatste kwart 19de eeuw → integraal nationalisme 
➔ Chauvinistisch en exclusief nationalisme dat in de eigen gemeenschap het nationale 

absoluut primauteit wilde verlenen, en in de wereld de eigen natie zo machtig 
mogelijk wilde maken 

➔ Natie-concept 
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Integraal nationalisme manifesteerde op 3 niveaus: 
● De relaties tussen naties → verhoogd antagonisme en imperialisme 
● Officiële binnenlandse politiek → autoriteiten trachten de eigen bevolking sterker aan 

de staat te binden: geïnternaliseerde loyauteit  
● Publieke opinie → nationalistische bewegingen: 

○ Stuurden aan op een sterke nationalistische politiek 
○ Cultuurnationalisme (bekommernis voor het voortbestaan van de eigen taal of 

cultuur) 
○ Soevereine staten: nationalistische bewegingen stuurden aan op het 

verwijderen uit de eigen gemeenschap van alles wat ‘volksvreemd’ was en 
van alle niet volksgenoten die als ‘binnenlandse vijand’ konden optreden 
tegen de nationale ontplooiing 

 
Charles Maurres → theoretische fundering (Frankrijk) 

● Leider beweging Action française, opgericht in 1899 n.a.v. de Dreyfus-affaire 
● Natie beschouwd als een doel op zich 
● Natie-belang boven dat van het individu en boven dat van de mensheid als geheel 
● Anti-liberaal en autoritair 

 
Duitsland: 

● Omslag naar chauvinisme en exclusivisme veel algemener in de nationale beleving 
● Doordat indruk tweede IR → desintegratie van de traditionele draagvlakken van de 

samenleving 
 
Miroslav Hroch → groei nationale bewegingen in 3 fasen: 

A. Belangstelling voor de eigen volkse taal of cultuur blijft beperkt tot het herontdekken 
van de volkscultuur of folklore en het lexicografisch vastleggen van taal door 
‘geleerden’ 

B. Periode waarin nationalistische activisten de ‘herleving’ van de natie gaan 
propageren bij het brede publiek, zonder nochtans al te kunnen rekenen op massale 
bijval (traditie, militanten) 

C. De periode waarin de nationalistische beweging een massa-aanhang weet te 
verwerven 

 
Einde 19de eeuw fase C → gevolg van 3 factoren: 

1. De weerstand die traditionele machtelites boden tegen verdere democratisering en 
modernisering 

2. Het opkomen van nieuwe niet-traditionele sociale groepen in de verstedelijkte 
Westerse samenlevingen 

3. Het uitzwermen over heel de wereld van allerlei volkeren, wat het bewustzijn van en 
de bekommernis om het behoud van ‘het eigene’ in confrontatie met ‘het andere’ 
versterkte 

 
  

25 



 

België: 
● Taalstrijd groeit uit tot communautair conflict 
● Vervlechting tussen de Vlaamse beweging en de beginnende christendemocratie → 

Vlaamse beweging werd een volksbeweging 
● Algemeen stemrecht vergrootte vanaf 1894 de politieke invloed van de Vlaamse 

beweging, doordat de positie van de christendemocraten werd versterkt en die van 
de liberalen verzwakt 

● Gelijkheidswet 1898 → erkent officiële gelijkwaardigheid van Frans en Nederlands 
● Vlaamse beweging niet louter meer gezien als taalstrijd, maar als een stroming 

gericht op de uitbouw van een zelfstandig, cultureel, wetenschappelijk en 
economisch leven in Vlaanderen 

● Na 1900 geen verdere uitbouw taalwetgeving 
↓ Twee oorzaken 

○ Invoering evenredige vertegenwoordiging 
○ Sterker wordende Waalse beweging 

3.4 Het moderne imperialisme 
Imperialisme = de weloverwogen actie of aansporing tot uitbreiding of handhaving van 
directe of indirecte staatkundige beheersing door een staat van welk ander bewoond gebied 
ook 

3.4.1 De wedloop naar kolonies 
Vanaf jaren 1870 → Europeanen richtten in toenemende mate hun belangstelling naar 
andere continenten 
➔ Begin 19de eeuw: expansieve Europese staten wilden enkel eerder gemaakte claims 

op gebieden in de Derde Wereld consolideren 
➔ 1870-1914: snel inpalmen van veel nieuwe gebieden, zodat een ware wedloop naar 

de kolonies ontstond 
➔ De relatieve schaarste van nog niet gekoloniseerd gebied leidde tot rivaliteit tussen 

de belangstellende koloniserende mogendheden, die uitdraaide op spanningen en 
oorlogen 

➔ Vooral VK en Frankrijk, rest in mindere mate (Duitsland, Portugal, Italië, België) 
 
Afrika: 

● Jaren 1889 beslissend inzake koloniale vormgeving 
● Leopold II → creatie van een persoonlijk bezit in centraal-Afrika: Kongo-Vrijstaat 

(1885), later in 1908 door België overgenomen als kolonie 
Azië: 

● Aziatisch vasteland eeuwenlang gedomineerd door China dat zich steeds had 
afgeschermd van Europese invloeden 

● Druk van het militair en superieure Europa nam toe 
● Twee niet-Europese concurrenten: VSA en Japan 
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3.4.2 Verklaringen 
Waarom deze golf van imperialisme? 4 verklaringen (theorie Fieldhouse) 
➔ Economische verklaring: kapitalisme leidt tot imperialisme 

◆ Economische mogelijkheden van de kolonies nodig 
◆ Noden van drieërlei aard: 

● Markten voor Europese producten 
● Grondstoffen leveren 
● Nieuwe investeringsgebieden 

◆ Er was een groeiende handelsomzet van Europa met Afrika en Azië op het 
einde van de 19de eeuw, er werden nieuwe grondstoffen aangeboord (bv 
rubber) en ook de kapitaalexport was aanwezig 

➔ Politieke verklaring:  
◆ Uiting van extreem nationalisme 
◆ Toegenomen politieke spanningen → door verstoring machtsevenwicht: sterk 

Duits rijk 
➔ Ideologische verklaring: 

◆ ‘Superioriteit’ van het Westers ‘ras’ 
◆ Beschavingsdrang → de overtuiging dat het voor de blanken een morele 

plicht was hun beschaving uit te dragen 
➔ Systeem van ‘indirect rule’ (dus met behoud lokale autonomie) lijkt te falen → nood 

aan meer rechtstreeks interventie  

4. De eerste wereldoorlog 
Uitbreken Eerste Wereldoorlog in 1914: 
➔ Veel Europese landen gevoel van nationale eenheid en romantisch triomfalisme 
➔ Door systeem van bondgenootschappen nam omvang van het conflict globale 

proporties aan 

4.1 Blokvorming in Europa 
Traditioneel evenwicht Europa: 

● Sterke mogendheden: Frankrijk, Oostenrijk-Hongarije, Engeland 
● Zwak midden: volledige as Duitsland-Italië 

 
1871 → Duits keizerrijk uitgeroepen 

● Internationale machtsverhoudingen steeds moeilijker te controleren 
● Frankrijk en Engeland voelen zich bedreigd in hun traditionele dominante rol 

 
Buitenlandse politiek Bismarck: 

● Gericht op bewaren van Europese vrede en verstevigen van positie Duitsland 
○ Frankrijk isoleren 
○ Rusland vriend houden 

 
 

27 



 

⇒ Bismarck sluit ≠ allianties om Duitse positie te verstevigen 
● 1873: Driekeizerbond (DUI, RUS, OOST) 

↓ Russisch-Turkse oorlog 
● 1879: Tweebond 

○ Geheim militair verbond DUI-OOST 
○ Wederzijdse hulp verzekeren in geval van Russische inval 

● 1881: nieuwe Driekeizerssbond 
(voortdurend conflict RUS-OOST over Balkan verhindert verbond in 1887) 

● 1882: Driebond of Triple Alliantie (DUI-OOST-IT) 
○ Wederzijdse hulp in geval van Franse aanval 

● 1887: Rückversicherungsvertrag DUI-RUS 
○ Wederzijdse neutraliteit bij aanval door derden 

● Onthield zich van actieve koloniale politiek 
● Moedigde Franse kolonisatie aan → aandacht Franse publieke opinie af te leiden 

van Elzas-Lotharingen 
 
Keizer Willem II 

● Ontsloeg Bismarck in 1890 
● Expansionistische koers 
● Meespelen in wedloop naar koloniën 
● (Wending Duitsland → Frankrijk uit isolement) 

⇒ Weltpolitik 
 
Frankrijk en Engeland zoeken bondgenoten: 

● 1894: akkoord FR-RUS: wederzijdse bijstand in geval van oorlog met Duitsland 
● 1902: akkoord FR-IT: Italië verbond zich tot de striktste neutraliteit in geval van 

internationaal conflict 
● 1902: GB-JP verbond tegen Rusland 
● 1904: Entente Cordiale FR-GB 
● 1907: Anglo-Russische Entente → compromis inzake koloniale belangen 

 
Begin WO I: 

● Oostenrijk-Hongarije breidt invloedsfeer verder uit ↔ Zuid-Slavisch nationalisme 
● 28 juni 1914 → aartshertog Franz-Ferdinand en hertogin Sophie worden in Sarajevo 

vermoord door Servisch nationalist 
● Duitsland om strategische redenen 1e stap (poging Russisch aanval voor zijn) en 

verklaarde oorlog aan Rusland en Frankrijk 
● Door Duitse schending van Belgische neutraliteit ook GB in de strijd 
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4.2 Verloop van de oorlog 
 

Centrale Mogendheden Geallieerde en Geassocieerde 
Mogendheden 

Oostenrijk-Hongarije, Duitsland, Turkije en 
vanaf 1915 Bulgarije 

Servië, Montenegro, Rusland, Frankrijk, 
België, Engeland, Japan, vanaf 1915 Italië, 
Portugal, Roemenië en vanaf 1917 VSA en 
verscheidene Latijns-Amerikaanse landen 

(ook Europese kolonies gevochten) 
 

● Von Schlieffenplan → snelle uitschakeling Frankrijk → mislukt 
● Duitsland verscheidene overwinningen tegen Rusland maar kon geen beslissing 

afdwingen 
● Loopgravenoorlog die 4 jaar zou aanslepen 
● 1917 kantelpunt: 

○ Russen eenzijdige vrede met Duitsland (Brest-Litovisk) 
○ Intrede VSA in april 

■ Duikbotenoorlog met Duitsland 
■ Ook ideologische dimensie aan oorlog → Geallieerden streden nu 

voor democratie en zelfbeschikkingsrecht van de volkeren 
(president Wilson 14-punten toespraak) 

● 10 november 1918: socialisten riepen republiek uit in Berlijn, Willem II abdiceerde en 
vlucht naar neutraal Nederland 

● 11 november 1918: wapenstilstand aan westelijk front 
 
Harde vrede: 

● Verliezende mogendheden werden aanzienlijke gebieden ontnomen, kregen militaire 
beperkingen opgelegd en werden gedwongen tot forse schadevergoedingen 

● Parijs → 5 vredesverdragen 
○ Verdrag van Versailles met Duitsland (1919) 
○ Onderhandeld tussen GB-FR-VSA (niet met verliezers) 

● Kaart Europa grondig hertekend 
○ Oost-Europa nieuwe staten: Finland, Estland, Letland, …  

4.3 Karakteristieken en gevolgen 
Enorme gevolgen voor verdere historische ontwikkelingen: 
➔ Verschuiving in de internationale machtsverhoudingen 

◆ Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Ottomaanse Rijk en Rusland geen grote 
mogendheden meer 

◆ Frankrijk sterkste mogendheid 
◆ Globaal genomen → Europa’s leidende rol uitgespeeld, veel invloed naar 

VSA 
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➔ Democratie wint 
◆ Oude monarchieën ten val 
◆ Duitsland → Weimar-republiek 
◆ Veel plaatsen: parlementaire regeringssysteem ingevoerd en hervorming van 

kiesstelsel  
➔ Versterkt nationalisme 

◆ Centraal → zelfbeschikkingsrecht van de volkeren 
◆ Frustraties onder nationale minderheden 

➔ Grote impact economie 
◆ Tijdens oorlog: 

● Economie richting complete onderschikking aan de oorlogsdoeleinden 
● Staat stimuleerde oorlogsindustrie 

◆ Monetaire stabiliteit verdween → inflatie 
◆ Eenvoudige terugkeer naar liberale systeem en gouden standaard was 

uitgesloten 
◆ Duitsland moest alles vergoeden en werd gedwongen tot leveringen in natura 

en herstelbetalingen 
➔ Onoverzienbare mentale en morele gevolgen (‘kanonnenvlees’) 

 
Belangrijke onrechtstreekse gevolgen: 
➔ Basis fascisme 
➔ Nieuw internationaal conflict (Duits revanchisme) 

 
⇒ Eerste Wereldoorlog was doos van Pandora  
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Hoofdstuk 4 - Strijd om de massa 

1918-1945 
1918: oude, liberale 19de-eeuwse orde definitief voorbij 
→ Nieuwe uitdagingen voor massademocratie 
 
22 november 1918: troonrede Koning Albert I 

● Hij heeft een enorm prestige doordat hij 4 jaar heeft gevochten aan de IJzer 
● Invoering algemeen enkelvoudig stemrecht 

○ Uitzondering voor de landverraders (Vlaamse Beweging) 
● De ervaring met oorlogsgeweld zorgt voor nieuwe nadruk op democratie en gelijkheid  

 
Afbraak liberale burgerstaat: 

● Economische vlak: gevolg noodzaak tot economische coördinatie WO I 
● Politieke vlak: volk i.p.v. individu → drie ideologisch verschillende regimes: 

○ Aangepaste parlementaire democratie (democratische volksstaat) 
○ Rechte ‘Nieuwe Orde’ (fascistische volksstaat) 
○ Communistische regimes 

1. Tussen laissez-faire en geleide economie 

1.1 Economisch herstel 
Na oorlog: politiek-economisch vlak 
→ Veranderde positie van de staat in de economie: 
➔ Geen terugkeer naar het economische liberalisme 
➔ Staatsinterventie bleef gehandhaafd 
➔ Protectionisme 

◆ Tariefmuren 
◆ Pas in 1928 wereldhandel pas op vooroorlogse peil 

 
Na oorlog: monetair vlak 
➔ Muntinflatie en onstabiele wisselkoersen 
➔ Terugkeer naar de gouden standaard leek enigste oplossing 
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VSA en Europese economie sterk vervlochten: 
● Deelname VSA aan oorlog → zakelijke transactie, dus nadien rekening voor 

geallieerden 
○ Weigeren betaling in goederen (=concurrentie eigen industrie) 

● Geallieerden rekening herstelbetaling aan Duitsland 
○ Dawes-plan 1924 
○ Young-plan 1929 
○ Moratorium 1931 

⇒ De door de Duitsers als vernederend ervaren herstelbetalingen hebben overigens een 
belangrijke rol gespeeld in de rechtse blokvorming tegen de Weimarrepubliek 
 
Economische expansie VSA: 

● Roaring twenties 
● Zowel kredietinflatie als beleggingsspeculatie leidden tot een onevenwicht tussen het 

reële inkomen en het nominale inkomen dat veel hoger lag 
● Groeiende welvaart ongelijk verdeeld → vooral aandeelhouders en ondernemings, 

veel minder bij arbeiders, boeren en zwarten 

1.2 De Grote Depressie van de jaren dertig 
Begon in VSA: 

● 1927 al tekenen van vertraagde economische groei 
○ Lonen arbeiders stegen onvoldoende om te kopen wat geproduceerd werd 
○ Herstel Europese landbouw → sluipende overproductie in VSA 

● 29 oktober 1929 ‘Black Tuesday’ op Wall Street 
○ Aandelenmarkt stortte ineen 
○ Negatief effect op de intussen al wankele economie 

● Republikeinse president Hoover → wilde laissez-faire politiek niet verlaten, maar zijn 
anticrisismaatregelen bleven erg beperkt en ineffectief 

● Democratische president Roosevelt → ‘New Deal’: groot programma van 
hervormingen om de depressie te bestrijden 

 
↓ crisis snel naar de rest van de wereld → kapitaalstroom uit VSA verdween nagenoeg 

● Amerikaanse leningen en Duitse herstelbetalingen stilgevallen 
● VSA sloot zich op in protectionisme (bijv. onmogelijk hoge toltarieven) 

⇒ Verzwakking Europese economie, inkrimping productie en verhoogde werkloosheid 
 
°Nieuwe economische politiek: 
➔ Vele variaties, gemeenschappelijk kenmerk: toegenomen staatsinterventie 
➔ Liberalisme is verantwoordelijk voor economische chaos 
➔ Streven naar meer organisatie en leiding in economie door: 

◆ Diverse vormen van corporatisme 
◆ Bescherming en controle op vitale elementen van kapitalisme en bankwezen 
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John Maynard Keynes - General Theory of Employment, Interest and Money (1936) 
● Economie is in principe cyclisch = groeiperiodes afgewisseld met krimpfases 

○ Krimp -> werkloosheid -> dalend inkomen -> dalende vraag 
● Overheid kan deze negatieve spiraal doorbreken → anti-cyclisch beleid (~links) 

○ Nood aan overheidsinvestering: tegengaan werkloosheid 
○ Tegengaan werkloosheid = effectief want consumptiequote van laagste 

inkomens is het hoogste, dus meer vraag 
● Ideeën toegepast: 

○ VSA: New Deal van Roosevelt 
■ Drie doelstellingen: hulp, herstel en hervorming 

○ Frankrijk: pas in 1936 door regering Léon Blum (ook betaald verlof) 
 
Duitsland:  

● 1933 nationaalsocialistische machtsovername 
● Controle van de staat over kapitalisme versterken → corporatieve organisatie van 

ondernemers en disciplinering arbeiders 
● Nazi-handelspolitiek → autarchie 
● Werkloosheid verminderde spectaculair 

 
Italië: 

● 1926 einde vrije vakbeweging 
● 1934 alle economische sectoren ondergebracht in corporaties → vastleggen van 

productiequota en prijzen 
● Creëren van substituten voor importproducten → Italië autarkisch worden 

 
⇒ Alle landen reageren op dezelfde wijze op de Grote Depressie: 
➔ Kozen aanvankelijk voor klassiek-liberale strategie van deflatie 
➔ Dan toch nieuwe methoden en strategieën met gemeenschappelijk kenmerk: 

toegenomen staatsinterventie 

2. Vakbeweging tussen syndicalisme en corporatisme 
Vakbonden voor WO I: 

● Belangrijkste doel → verbeteren arbeidsvoorwaarden door onderhandelingen met 
patroons 

● °Collectieve arbeidsovereenkomsten 
 
WO I en nasleep: 

● Versterkte positie 
○ Spectaculaire stijging leden 
○ Massale stakingen → eisen aanpassing lonen en instelling achturenwerkdag 

en vaak ook erkenning van vakbonden door patronaat 
○ Erkenning van vakbeweging door patronaat 

● Massale aanhang maakte vakbonden geduchte macht 
● Vakbewegingen steunden reformistische politiek van sociaaldemocraten en 

verwierpen revolutionaire avonturen 
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Grote Depressie: 
● Patroons onder druk economisch klimaat verlaging lonen, verhoging 

productienormen en arbeiders ontslagen 
● Italië en Duitsland → verbod 
● Jaren ‘30 → uitbreiding sociaal overleg democratische landen 

○ In ruil voor medezeggenschap en sociale toegevingen aanvaardden de 
vakbonden vrijwillig de sociale vrede te respecteren 

○ Democratische variant corporatisme 

3. De tijd van de dictators 
Na WO I democratie vrij snel zowel van links als rechts bedreigd 
➔ Russische revolutie vestigde communistisch regime 
➔ Rechtse kritiek op democratie leidde tot fascisme en nationaalsocialisme 

3.1 Wankele democratie 
1918 → Europa overspoeld door democratiseringsgolf  
↓ Niet door iedereen toegejuigd 

● Betere burgerij → democratie is: 
○ Aantasting van hun politieke hegemonie 
○ Bedreiging voor de verfijnde beschaving die de burgerij in de Belle Epoque 

had opgebouwd 
● Nog radicalere kritiek 

○ Verwerpen de hele 19de-eeuwse burgerlijk-kapitalistische maatschappij met 
haar liberaal-democratische staatsstructuren → onverzoenbaar met 
ontplooiing volksgemeenschap 

 
Centraal- en Oost-Europa 

● Parlementaire democratie die na de oorlog was ingevoerd bleek onwerkbaar 
○ Strijd om macht tussen verschillende etnische en sociale groepen 
○ Nieuwe staten = resultante van oorlog en internationale akkoorden → kenden 

meestal geen breed nationaal gevoel 
● Weimarrrepubliek: politieke impasse door polarisatie tussen links en rechts 

⇒ Overal (buiten Tsjechoslowakije) de macht na kortere of langere tijd in handen van een 
dictator of kleine kliek (steun leger, sociale bovenlaag, 1 dominante etnische groep) 
 
West-Europa 
Politieke instabiliteit verschillende oorzaken: 

● Machtstoename parlement a.g.v. algemeen stemrecht → verzwakking 
regeringsmacht 

● Evenredige vertegenwoordiging → versnipperde het partijwezen en bemoeilijkte 
vorming van coalitieregeringen 

● Na oorlog nieuwe sociale groepen stempel drukken op politiek doordat rol staat in 
samenleving groter werd 
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● Overheid beschikte niet over aangepaste instrumenten om toegenomen interventie 
op sociaal en economisch vlak naar behoren uit te voeren 

 
⇒ Jaren ‘30: groot aantal landen parlementaire democratie afgeschaft → bedreiging 
fascisme en communisme 

3.2 Communisme 
● Communistische revolutie 1917 → nauw verbonden met WO I 
● Voltooide proces Franse Revolutie 
● Resultaat van spanningen door: 

○ Industrialisering en democratisering 
○ Imperialisme en nationaliteitenconflicten 

● ° Sovjet-Unie 
○ Steunde op Lenins communistische partij 
○ Na 1945 ook andere landen in Oost-Europa en Derde Wereld 

● Val van communisme in 1991 

3.2.1 De Russische revolutie(s) van 1917 
Rusland begin 20ste eeuw 

● Autocratie geregeerd door tsaar Nicolaas II 
● Revolutie 1905: tsaar gedwongen grondwet en parlement (Doema) toegestaan 

○ Doema maar 4 keer samengekomen voor 1914 en geen controle op regering 
 
WO I = katalysator revolutie 
➔ Militaire nederlagen 
➔ Ontwricht de economie 

 
Februarirevolutie 1917 

● Petrograd 
● Stadsproletariaat vroeg voedsel, boeren landhervorming en soldaten vrede 
● Doema: 

○ Kiest om leiding te nemen van verzet → maart: voorlopige regering 
○ Eiser aftreden van tsaar Nicolaas II 

 
Lenin 

● Terugkeer april 1917  
● ‘Burgerlijke revolutie’ kan direct overvloeien in een ‘proletarische revolutie’ 

 
Oktoberrevolutie 1917 

● Bolsjewieken grepen macht in Petrograd 
● Nieuwe regering 

○ Stalin: verantwoordelijk voor nationale minderheden 
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Communistische partij (tot augustus 1991) 
● Naam partij van bolsjewieken 
● Eerste maatregelen: gericht om steun te verwerven bij bevolking 
● Wetgevende vergadering ontbonden, burgerlijke democratie afgeschaft, staatspolitie 

ingesteld (voorloper KGB) en persvrijheid afgeschaft 
 
Burgeroorlog 1918-1920 

● Gewapend verzet van ‘Witten’ (alle tegenstanders van bolsjewieken) 
● Tegen Rode leger 
● Gewonnen in 1920 door de Roden 
● 1921 Nieuwe Economische Politiek (N.E.P.) 

 
⇒ 1922 ° Unie van Socialistische Sovjetrepublieken (USSR) 

3.2.2 De Sovjet-Unie onder Stalin 
1924 overleed Lenin → Stalin aan de macht (tot 1953) 

● Regeerde als dictator 
● Jaren ‘30: zuiveringen 
● Groeiende personencultus waarin Stalin geëerd werd als held en redder van de natie 

 
Economisch vlak: 

● Aanvankelijk Lenins Nieuwe Economische Politiek 
● 1928 ommekeer → geleide economie 
● Vijfjarenplannen 

○ Productieniveau dat bereikt moest worden vastgelegd door regering 
● Landbouw gecollectiviseerd → arbeidskrachten voor industrie vrijmaken 

○ Koelakken in opstand: door Stalin systematisch geëlimineerd 
○ 1932-1933 hongersnood 

⇒ Vijfjarenplan = economisch succes → snelle verhoging van industriële productie, zelfs in 
periode waarin rest van wereld leed onder economische crisis 

3.2.3 Het communisme in Europa 
Lenin → stimuleerde andere communisten: niet wachten op industrialisatie om socialistische 
revolutie door te voeren 

● Met Russische revolutie zegevierde revolutionair socialisme 
● Definitieve breuk tussen sociaaldemocraten en communisten 

 

Sociaaldemocraten Communisten 

Belangen arbeidersklasse verdedigen via 
parlementaire weg, in samenwerking met 
burgerlijke partijen 

Beschouwen integratie in burgerlijke 
samenleving als verraad en preekten de 
revolutie en dictatuur van het proletariaat 

Gegroepeerd in Tweede Internationale  
(na oorlog omgevormd tot ‘Socialistische 
Arbeidersinternationale’) 

1919: Derde Internationale 
‘Communistische Internationale’ of 
‘Komintern’ 
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Komintern 
● Communistische partijen in West-Europa moesten toenadering zoeken tot de 

sociaaldemocraten en andere democratische partijen voor vorming ‘volksfronten’ in 
strijd tegen fascisme 

● 1936 Volksfront wint in 1936 in Spanje en Frankrijk de verkiezingen 
 
Duitsland en Rusland: 

● Augustus 1939: niet-aanvalspact 
○ Rusland kreeg Baltische staten en helft Polen in geheim toegewezen 
○ ‘Monsterverbond’ 

● 22 juni 1941: Duitsland verbreekt niet-aanvalspact ‘operatie Barbarossa’ 
○ Duitsland: anticommunistische kruistocht in het door haar bezette Europa 

●  Oorlog beëindigt: Sovjet-Unie kon invloedssfeer over Centraal-Europa uitbreiden 

3.3 Fascisme en revolutie van rechts 
➔ Tijdens interbellum: democratie bleek niet in staat grote economische, sociale en 

politieke problemen op te lossen (democratie in vraag gesteld) 
➔ Fascisme als dam tegen communisme 

3.3.1 Het fascisme in Italië 
Fascisme ontstond in Italië door Mussolini 
➔ Leider socialistische partij die nationalisme omarmde 
➔ Op eigenaardige wijze socialistische en nationalistische eisen gecombineerd 

 
Italië na oorlog → diepe, drievoudige crisis 

● Nationaal: nationalistische gevoelens gevoed door ontgoochelende vredesregeling 
● Sociaal: 

○ Sociale onrust door demobilisatie → maandenlange stakingen en 
fabrieksbezettingen ‘biennio rosso’ (twee rode jaren) 

○ Evolueert tot burgeroorlog: patronaat reageerde met geweld op dominante 
linkse syndicaten (einde 1920) 

● Politiek: 
○ Politieke partijen slaagden er niet in stabiele regering te vormen 
○ Oktober 1922 Mussolini tot eerste minister benoemd 

 
Mussolini: 

● Hoofd coalitieregering 
● Kreeg van parlement buitengewone machten 
● 1924: fascisten behaalden meerderheid 
● 1926: persvrijheid afgeschaft, partijen en vakbonden verboden, geheime politie 

opgericht 
● 1928: leden parlement aangeduid door Fascistische Grote Raad (geen verkiezingen) 
● 1929: Kerk bezegelde Mussolini’s prestige door de verdragen van Lateranen 
● Partijleider, regeringsleider, beschikte over wetgevende en uitvoerende macht 
● Ideaal = corporatieve staat 
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3.3.2 Het nationaalsocialisme in Duitsland 
Oorsprong: ‘Deutsche Arbeiterpartei’ 

● Mengeling van nationalisme, antikapitalisme en antisemitisme 
● Hilter trok in 1921 leiding naar zich toe 
● Mislukte putsch 

○ Negen maanden gevangenis 
○ ‘Mein Kampf’ geschreven → politiek programma 

■ Sterk beïnvloed door sociaal darwinistische opvattingen 
■ Duitsland bedreigt door joden en marxisten 
■ Arische ras moet Lebensraum veroveren in Oosten door Sovjet-Unie 

te vernietigen 
● Na vrijlating ° National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) 

○ Tot 1929 nauwelijks succes 
 
30 januari 1933 Hilter benoemd tot rijkskanselier: 

● Tweederde meerderheid voor Ermächtigungsgesetz → verleende hem vier jaar 
dictoriale machten 

● Nationaalsocialistische revolutie 
○ Gleichschaltung van politieke, sociale en culturele leven 
○ Omvorming Weimarrepubliek tot unitaire, autoritaire en totalitaire nazi-staat: 

Derde Rijk 
● Staat en maatschappij naar nationaalsocialistische principes gemodelleerd 
● Geweldige propagandamachine Josep Goebbels 
● 1934 Hilter volgt overleden president Hindenburg op: Führer 

 
Andere landen 

● 1937 paus Pius XI veroordeeld nazisme in zijn encycliek ‘Mit brennender Sorge’ 
● Fascisme inspirerend in andere Europese landen 

3.3.3 Kenmerken van het fascisme 
Definitie van fascisme = het samengaan van volgende kenmerken: 

● Autoritaire staat, afwijzen klassenstrijd 
● Voorkeur voor geweld, expansie 
● Tegen liberalisme, communisme, conservatisme 
● Militaire stijl, leiderscultus 
● Sterk benadrukken mannelijke kwaliteiten 

3.3.4 Revolutie van rechts 
Revolutie van rechts: 

● Rechts-radicalen zijn ervan overtuigd dat de gemeenschapsstructuren moesten 
groeien door het actualiseren van in de volkse tradities levende eeuwig geldende 
(maar niet universalistische) waarden 

● Nieuwe orde moest voortkomen 
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● Nieuwe politiek oriëntering, gericht op een omverwerping van de 
burgerlijkkapitalistische orde en de wording van een nieuwe volksgemeenschap 

● Anti-Verlichtingsdenken 
● Geen exclusief Duits fenomeen, eerder Europees verschijnsel 

Bijv. Joris van Severen 
 
Verhouding revolutie van recht - fascisme → controversieel: 

● Recht-radicalen vinden dat linkse interpretatie van fascisme gangbaar is geworden 
● Heel wat aanhanger hebben zich uitdrukkelijk gekeerd tegen Mussolini of Hitler 

3.4 België in het interbellum 
Onmiddellijk na WO I → tegemoetkoming aan belangrijkste socialistische eisen 

● Algemeen enkelvoudig stemrecht, achturenwerkdag en stakingsvrijheid 
● Socialisten opgenomen in regering tot 1921 

 
Vlaanderen: 

● Nationalisme versterkt 
● Vlaamse Beweging viel uiteen in 2 stromingen: 

○ Anti-Belgisch Vlaams-nationalisme 
○ Belgisch-loyaal flamingantisme 

● Frontpartij 
○ Meer radicale politieknationalisten 
○ Zelfstandigheid van Vlaanderen = hoofddoel 
○ Streefden naar verdwijning van België naar ander staatkundige bestel waarin 

Vlaanderen zelfbestuur had 
 
Economisch: 

● ‘Plan van de Arbeid’ 
○ Voorstel voor crisisbestrijding 
○ Hendrik de Man 
○ Stuurde aan op: 

■ Gemengde economie 
■ Politiek van economische expansie gericht op tewerkstelling 
■ Hervorming van parlementaire regime in autoritaire richting 

● Regering 1935 
○ België richting gemengde economie en herstelde concurrentiepositie 
○ Bestrijding werkloosheid door programma’s van openbare werken 
○ Bankcontrole 

 
Politiek regime onder druk (jaren ‘30) 

● ‘Verbond van Dietse Nationaal-Solidaristen’ (Verdinaso) 
○ Gesticht 1931 door Joris van Severen 
○ Politiek-militaire formatie die de revolutie van rechts in België wilde realiseren 
○ Weigerde principieel deel te nemen aan verkiezingen 
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● ‘Vlaams-Nationaal Verbond’ (VNV) 
○ Omgevormd uit Frontpartij in 1933 o.l.v. Staf De Clerq 
○ Fascistische organisatie 

● ‘Rex’ 
○ Wallonië, o.l.v. Léon Degrelle 

 
⇒ Wat VNV en Rex niet konden realiseren in het parlementair-democratische systeem, 
zouden zijn proberen tot stand te brengen tijdens WO I door collaboratie met de Duitsers 

4. De Tweede Wereldoorlog 

4.1 Naar een nieuwe oorlog 
Verdrag van Versailles 1919 → kiem (Franse revanchisme) 
 
Stichting Volkenbond 1920-1946 

● Internationale organisatie 
● Nieuwe oorlog vermijden door permanent overleg 
● Vanaf start legitimiteitsproblemen 

○ Amerikaanse Senaat weigerde verdrag van Versailles te ratificeren 
○ Sovjet-Unie en Duitsland aanvankelijk uitgesloten 

 
Poging spanningen te verminderen → Akkoorden van Locarno 1925 

● Duitsland erkende vrijwillig westelijke grenzen met Frankrijk en België, dus ook 
afstand van Elzas-Lotharingen 

● Demilitarisering van het Rijnland 
 
Machtsovername nazi-partij in Duitsland: 

● Hilter erkende ‘Diktat’ van Versailles niet 
● Aanvaarde de militaire beperkingen van Duitsland niet 
● Oktober 1933: Duitsland verliet ontwapeningsconferentie Genève en Volkenbond 
● Maart 1935: invoering dienstplicht 

 
Abessijnse Oorlog: 

● Oktober 1935: Mussolini viel Abessinië binnen 
● Volkenbond veroordeelde Italië en gaf economische sancties → weinig kordaatheid 

○ Italië kon Abessinië ongestraft inpalmen 
○ as Rome-Berlijn (november 1936) 
○ Polarisatie in Europa tussen democratische en fascistische landen 

● Gebrek aan doortastendheid van Engeland en Frankrijk → overtuigde Hilter dat hij de 
bepaling van verdrag van Versailles zonder al te grote risico’s kon negeren 

○ Maart 1936: Duits leger naar gedemilitariseerde Rijnzone 
○ Dienstplicht tot 2 jaar 
○ Herbewapening op volle toeren 
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Duitsland - Rusland: 
● Vijand nummer 1 van Duitsland = Sovjet-Unie 
● Einde 1936: Anti-Kominternpact DUI-JAP 

 
Expansionistisch Duitsland: 

● Maart 1938 annexeerde Duitsland Oostenrijk 
● September 1938 annexeerde Duitsland Sudetenland in Tsjechoslowakije 

↓ internationale crisis: 
○ Territoriale integriteit van Tsj gewaarborgd door Engeland en Frankrijk 
○ Conferentie van München (sep 1938): Frankrijk en Engeland stemden in met 

aanhechting van Sudetenland door Duitsland 
● Engeland bereid tot compromis en inwilliging sommige Duitse eisen 

○ Na 1933 appeasement politiek 
● Maart 1939: Hilter negeerde ook rest afspraken over Tsjechoslowakijke 
● Frankrijk en Engeland garanties voor onafhankelijkheid van polen 
● Augustus 1939: niet-aanvalspact DUI-SU 

○ In geheime protocollen: Polen en Baltische staten tussenbeide verdelen 
● 1 september 1939: Duitsland viel Polen binnen 

⇒ Engeland en Frankrijk verklaren oorlog aan Hilter 

4.2 Het verloop van de oorlog 
 

As-mogendheden Geallieerde mogendheden 

Duitsland, Italië, Japan Groot-Brittanië, Frankrijk, Sovject-Unie en 
VSA (vanaf 1941) 

 
Europa: Duitsland aanvankelijke enkele spectaculaire successen 

● 10 mei 1940: Hilter keert zich op Frankrijk → via omtrekkende beweging door België 
en Nederland (die zich neutraal hadden verklaard!) 

● Blitzkrieg → onmiddellijk militair overwicht 
● Nederland capituleerde na 4 dagen strijd 
● België capituleerde op 28 mei 1940 (oorsprong koningskwestie) 
● 22 juni Frankrijk aanvaarde Hilters voorwaarden voor wapenstilstand 

○ Vichy-Frankrijk 
○ Charles De Gaulle: riep zichzelf uit tot leider van ‘La France libre’ 

● Slag om Engeland → Duitsland verliest door overwicht in de lucht van Eng 
● Eind 1940: oorlog ook naar Balkan en Noord-Afrika 
● 22 juni 1941: Operatie Barbarossa 
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Intrede VSA 1941: 
● President Roosevelt: morele aan zijde van GB, maar neutraal 
● 7 december 1941: Japan vernietigde Amerikaanse vloot in Pearl Harbor 

○ Japan beheerste halverwege 1942 heel Zuid-Oost-Azië 
● Reusachtig economisch potentieel: oorlogsindustrie zonder vijandelijke aanvallen 

○ 1942: Nazi-Duitsland reorganiseerde economie → bezette gebieden volledig 
ingeschakeld voor Duitse oorlogseconomie 

 
Keerpunt: februari 1943 werden honderdduizend Duitse troepen tot overgave gedwongen bij 
Stalingrad 

● Sovjet-troepen beginnen aan tegenoffensief 
● Noord-Afrika: komst VSA → Duitse troepen capituleren 
● Juli 1943: val fascisme in Italië 
● 6 juni 1944: geallieerde landing in Normandië o.l.v. Eisenhower → opening tweede 

front 
● 7 mei 1945: Duitsland capituleert 

 
Japan - VSA: 

● April/juni 1945: Japan weigert tot overgave 
● 6 augustus Hiroshima atoombom 
● 9 augustus Nagasaki atoombom 
● 14 augustus 1945: Japan capituleert 

4.3 Karakteristieken en gevolgen 
WO II ≠ confrontatie tussen staten ⇒ groot politiek-ideologisch conflict 
➔ Grote omvang van collaboratie 
➔ Oprecht geloof in Nieuwe Orde 

 
Aantal doden ongelooflijk hoog 

● Gebruik van luchtbombardementen 
● Intrede nieuwe vernietigingswapens 
● Nazi’s besloten tot de ‘Endlösung der Judenfrage) na begin veldtocht tegen Rusland 

in 1941 op de daartoe georganiseerd Wannseeconferentie 
○ Vernietiging op bijna industriële wijze 

 
Twee nieuwe grootmachten ⇒ VSA en Sovjet-Unie ⇒ kiem Koude Oorlog  
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Hoofdstuk 5 - Tegengestelde werelden 

1945-1991 
WO II: 
➔ Herschikkings internationale machtsverhoudingen 
➔ Na 1945 hele wereld opgedeeld in 2 machtsblokken 
➔ VSA en SU belichaamden 2 verschillende maatschappelijke visies die niet met elkaar 

verenigbaar waren 
 
Economisch: 
➔ Westerse wereld: consensus gemengde economie 
➔ Uitbouw verzorgingsstaat 
➔ Dekolonisatie 

1. Een bipolaire wereld 
Dominante rol Europa uitgespeeld 

1.1 Pax Americana 
‘Pax Americana’ ⇒ VSA zou de internationale spelregels bepalen en de naleving ervan 
afdwingen 

● Europese bondgenoten arm van oorlog en hoopten op steun VSA 
● => Kans VSA om hun wereldhegemonie te vestigen, op 2 manieren: 

○ Internationale instellen te creëren waarin de VSA de toon aangeeft 
○ Bilaterale economische en politieke akkoorden met allerlei landen 

 
° Verenigde Naties 

● Prioriteit van F.D. Roosevelt 
● Oprichting 26 juni 1945 (al diverse voorbereidende conferenties tijdens oorlog vooraf) 
● 51 stichtende leden → representatiever 
● Mogelijkheid om economische sancties op te leggen en militair tussen beide te 

komen 
● Veiligheidsraad 

 
Financieel kader: 

● Gerealiseerd door de akkoorden van Bretton Woods 
● Openbare wereldeconomie 
● Dollar nieuwe referentievaluta 
● Toezicht en regulering: 

○  ‘International Bank for Reconstruction and Development (wereldbank) 
○ ‘International Monetary Fund (IMF) 

● Bilaterale verlaging van toltarieven 
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1.2 Koude Oorlog 
Vanaf 1947 ⇒ Koude Oorlog 
➔ Toestand van scherpe, maar nietgewapende confrontatie 
➔ Wereld verdeeld in 2 kampen 

 
Ontstaan: 

● Sovjets en Amerikanen beschuldigen elkaar ervan de wereld te willen domineren 
● Belichaamden beide tegengestelde politiek-economische systemen waardoor 

wrijvingen ontstonden → sterk in hand gewerkt door onduidelijke afspraken einde 
oorlog 

● Westerse geallieerde aanvaarden Ruslands invloedsfeer over Oost-Europa → 
verontrust over communistische dictatuur 

○ Churchill 1946 ‘IJzeren Gordijn’ 
 
VSA → vrees voor uitbreiding Sovjetinvloed in Europa: 

● Truman: containment policy (indammingspolitiek) 
● Hij belooft economische en militaire steun aan niet-communistische landen die door 

Rusland worden bedreigd 
● Marshall-plan 1947 

○ Grootscheeps hulpprogramma om de wederopbouw van heel Europa te 
voltooien door onderlinge Europese samenwerking met technische en 
financiële steun van de VSA 

○ In ruil: landen die Marshall-hulp aanvaarden → omvormen tot economisch 
blok dat economische dominantie VSA erkende 

○ Sovjet-Unie weigerde toe te treden en verbood dit ook voor Oost-Europa 
● Stalin 1947 ‘Kominform’ 

○ Overkoepelende organisatie van de Communistische Partijen in Europa → 
hun actie coördineren 

● Westerse landen: °Europese Economische Samenwerking (OEES) 
● VSA westerse bezettingszones van Duitsland economisch en militair helpen → 

Stalin: blokkade van Berlijn 
● 1949 Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) 

○ Militair bondgenootschap 
○ 12 Westerse landen 

● Verdeling Duitsland 
○ 23 mei 1949: Bondsrepubliek Duitsland (BRD) 

■ Westerse geallieerden 
○ 7 oktober 1949: Duitse Democratische Republiek (DDR) 

■ Sovjets 
● 1961 muur van Berlijn (val 1989) 
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Na-oorlogse ontwikkelingen in Azië: 
● 1948: Korea verdeeld in Noord (communistisch) en Zuid (kapitalistisch) 
● 1949: Volksrepubliek China door Mao Zedong, hulp van Rode Leger  
● 1950: Koreaanse oorlog tot 1953 wapenstilstand 
● Scheiding Vietnam in Noord (communistisch) en Zuid (kapitalistisch) 

 
Op en neergaande spanningen: 

● 1953-1959: rustige fase 
○ Overlijden Stalin (‘53) → destalinisatie in de Sovjet-Unie 

● 1960-1962: hevige spanningen 
○ Dekolonisatie Afrika 
○ Bouw Berlijnse muur 
○ Cuba-raketcrisis 

■ ‘62: Sovjets wilde raketten installeren op Cuba 
■ Fidel Castro enkele jaren tevoren linkse staatsgreep 
■ Ontmoeting J.F. Kennedy en Chroestjov: VSA nooit Cuba 

binnenvallen en SU raketten weghalen 
● 1963-1979: detente 

○ Aanleggen contactkanalen 
○ Respect voor elkaar invloedssferen 
○ Ontwapeningsafspraken 
○ 1973: Helsinki-akkoorden leiden tot oprichting Conferentie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa (CVSE) 
● 1979- : spanningen 

○ Bouw nieuwe kruisraketten in oost en west 
 
Directe impact op binnenlandse politieke verhoudingen: 

● Vanaf 1947 communisten beschouwd als handlangers van de nieuwe vijand 
● Communistische partijen: uit regeringen gezet en toenemende repressie 
● 1949: Paus excommuniceert katholieken die lid waren van een communistische partij 

 
Wedlopen: 

● Wapenwedloop → nucleaire wapens 
● Verovering van de ruimte 

 
Koude Oorlog uitgevochten in perifere gebieden: 
➔ Koreaanse oorlog (1950-1953) 
➔ Vietnamese oorlog (1961-1975) 
➔ Afghanistan (1979-1985) 
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1.3 Dekolonisatie 
Interbellum: 

● Proces dekolonisatie schuchter na WO I ingezet → VSA president Wilson: 
veertienpuntentoespraak en zelfbeschikkingsrecht der volkeren 

● Volkenbond → mandaatgebieden bestuurd door leden 
⇒ Globaal genomen bleef het Europees imperialisme voor 1949 onaangetast 
 
Dekolonisatie: 
➔ Ongelijktijdig 
➔ Bevorderd door VN en VSA en SU (beide om ≠ redenen) tegen kolonialisme 

 
Zuid-Oost-Azië na WO II: 

● Japan maakt einde aan koloniaal regime in Zuid-Oost-Azië en verspreide 
antiwesterse propaganda 

● Britten → door commonwealth: soepel instrument om autonomie te verlenen zonder 
alle banden met hun voormalige koloniale gebieden te verbreken 

● Onafhankelijkheid Indiase subcontinent → belangrijk keerpunt dekolonisatie 
● Frankrijk en Nederland alleen onafhankelijk toestaan op hun voorwaarden → 

gewapend conflict met nationalisten 
○ 1949: onafhankelijkheid Indonesië door Nederland 
○ 1954: onafhankelijkheid Cambodja, Laos en Vietnam door Frankrijk 

(toen ook verdeling Vietnam 
 
Midden-Oosten na WO II: 

● Versnelde en volledige beëindiging Britse en Franse mandaat → 1945: hele regio 
onafhankelijk buiten Palestina 

● Palestina → onoplosbaar probleem 
○ 1917: Britten joodse staat in Palestina beloofd 
○ Verzet Arabieren groeit 
○ 1947: verdelingsplan van VN → Jeruzalem internationaal statuut 
○ Arabieren verwierpen dit plan 
○ 1948: 

■ Britten verlieten Palestina zonder overeenkomst 
■ Joden riepen eenzijdig staat Israël uit 

○ Oorlog in Palestina en buurlanden → Israël wint 
 
↓° joodse staat Israël → verhoogd nationalisme en sterke antiwesterse gevoelens in 
   Arabische wereld 
1956: Suez-crisis 

● Al in 1922 onafhankelijkheid Egypte door Britten 
● Britten bleven militair als economisch aanwezig door Suez-kanaal 
● 1952: staatsgreep Nassar → links aan de macht → nationalisatie Suez-kanaal 
● Interventie Britten mislukt (gesteund door Frankrijk en Israël) 

⇒ Demonstratie van Arabisch zelfvertrouwen en Europese onmacht 
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Afrika na WO II: 
● Snelle politieke ontvoogding 
● 1960 Congo halsoverkop onafhankelijk door België → Lumumba eerste premier 
● 1961: Zuid-Afrika trok zich terug uit ‘commonwealth’ → politiek van apartheid: raciale 

segregatie van blank en zwart  
 
Einde koloniaal bewind ⇒ karakter van breuk 

● Nieuwe staten geconfronteerd met: 
○ Zwak nationaal bewustzijn, 
○ Onvoldoende geschoolde kaders, 
○ Instabiele politieke structuren, 
○ Op het westen afgestemde economie 

● ° Neokolonialisme 
● Vrij snel brokkelden formeeldemocratische structuren af en meeste staten naar 

dictatoriale regimes 

1.4 Democratie in België 
Na WO II → afstand tussen christendemocraten en socialisten vergroot 
➔ Christelijke Volkspartij (CVP) 

◆ Opvolger vooroorlogse katholieke partij 
◆ Verzamelbekken van alles wat niet vrijzinnig en links was 

➔ Belgische Socialistische Partij (BSP) 
◆ Zo veel mogelijk distantiëren van collaborerend vleugel rond De Man 
◆ Onder druk van communistische partij 

➔ Liberale partij 
 
Drie traditionele spanningsvelden Belgische politiek ook nog na oorlog: 

● Sociaaleconomisch 
● Levensbeschouwelijk 
● Communautair 

 
Regering terug uit Engeland → wettelijke bestraffing van collaboratie maken 
 
Koningskwestie: 

● Houding Koning Leopold III → felle controverse 
○ Linkse zijde wil koning van troon weghouden  
○ CVP wil spoedige terugkeer 

● Katholiek-liberale regering (1949-1950) 
○ Volksraadpleging over al dan niet terugkeren Koning 
○ 22 juli 1950 → terugkeer koning 
○ Regering overtuigde Leopold III tot troonsafstand ten gunste van zijn zoon 

Boudewijn 
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Schoolkwestie: 
● CVP → gunstige regeling katholiek onderwijs 
● 1954 linkse coalitie aan macht → rijksmiddelbaar onderwijs versterken 
● 1958: schoolpact (compromis) → beide kanten door de staat meer 

ontplooiingskansen 
 
Communautaire kwestie: 

● Toenemende sociaal-economische kloof Noord-Zuid ⇒ taalstrijd 
○ ‘Mouvement Populaire Wallon’ (nationale partij Wallonië) 
○ Volksunie (nationale partij Vlaanderen) 

● 1962: vastlegging taalgrens 
● 1963: verdeling België in 4 taalgebieden 
● Strijd om Universiteit Leuven 

⇒ Grondwetsherzieningen: 
● 1970: bevestigde indeling België in 4 taalgebieden, 3 cultuurgemeenschappen en 3 

gewesten → overgang naar tweeledige staatsopbouw waarbij ook maatregelen 
voorzien werden tegen minorisering (onenigheid over gewesten) 

● 1980:  
○ Uitbreiding autonomie (cultuur)gemeenschappen 
○ Gewesten → macht voor decreet 
○ ° Arbitragehof → conflicten regelen en waken over grenzen van 

bevoegdheidsverdeling 
● 1988: 

○ Bevoegdheden gemeenschappen sterk uitgebreid 
○ Meer autonome financiering van gemeenschappen en gewesten 
○ Rol Arbitragehof nader omschreven 
○ Brussels gewest op gelijk niveau met andere gewesten 

1.5 West-Europese integratie 
1945-1950 → 3 motieven tot nauwere samenwerking: 

1. Economisch herstel efficiënter laten verlopen 
2. Schild vormen tegen opmars communisme 
3. Tegengewicht voor verzwakte positie na verlies kolonies 

 
Controverse over methode: 
➔ Intergouvernementele samenwerking 

◆ Behoud volledige soevereiniteit 
◆ Britten 

➔ Supranationale samenwerking 
◆ Deel soevereiniteit afgeven voor Europese entiteit 
◆ Frankrijk 
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Eerste initiatieven → intergouvernementeel: 
● 1948: ‘Organization of European Economic Cooperation’ (OEEC) 

○ Instaan voor toekenning Marshall-hulp en voorbereiding Europese 
betalingsunie 

● Marshall-plan 1948-1951 → 2 fasen: 
○ 1948-1949: herleving Europese economie 
○ 1950-1951: Europese monetaire samenwerking geconsolideerd →  

° Europese Betalings-Unie (EBU) 
● 1948: °Raad van Europa 
● 1953: Europese Conventie voor de Rechten van de Mens 

 
Noodzaak naar supranationale samenwerking: 

● 1950 Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) 
○ Aantal nationale bevoegdheden overgedragen aan Hoge Autoriteit 

● 1957: Verdrag van Rome 
○ Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) 
○ Europese Economische Gemeenschap (EEG of Euromarkt) 

● 1967: drie bovenstaande instelling fusioneren tot Europese Gemeenschappen (EG) 
● 1979: ° European Currency Unit (ECU) → muntstabiliteit verzekeren 

 
1991 Verdrag van Maastricht ⇒ Europese Unie 

1. Versterking van ‘acquis communautaire’ 
2. Gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid 
3. Intergouvernementele samenwerking op vlak van justitie en binnenlandse zaken 

2. Naar een postindustriële samenleving 
Crisis jaren ‘70 + gewijzigde economische beleid jaren ‘80 ⇒ invloed op aard industriële 
productie: andere energiebronnen, automatisering, …  
 
Derde Industriële Revolutie 
Gekenmerkt door: 
➔ Ontwikkeling nieuwe energiebronnen 
➔ Nieuwe technologieën 
➔ Nieuwe arbeidsverhoudingen 

Dreiging Koude Oorlog = katalysator technologische vernieuwing 
 
(1) Inschakelen van geheel nieuwe energiebron → kernenergie 

● Aanvankelijk vooral militaire doeleinden 
● Pogingen nucleaire bewapeningswedloop onder controle houden → zwak 
● Combineren van raketten en atoomwapens → intercontinentale ruimteoorlog 

○ SU aanvankelijk koploper: Spoetnik-programma 1957 
○ VSA inhaalbeweging: 1969 eerst mens op de maan 

● Jaren ‘60: meer inschakelen van kerncentrales als producenten van elektriciteit 
● Jaren ‘70: twijfel over economische rendabiliteit van die centrales, veiligheid en over 

het vinden van een oplossing voor radioactief afval 
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(2) Ontwikkeling en toepassing van de elektronica (nieuwe technologieën) 
● Deze ontwikkeling steunde op oorspronkelijk 2 apart ontwikkelingslijnen: 

○ Transistor tot chip 
○ Rekenmachine tot computer 

● Gebruik van de computer 
○ Computer is gegroeid uit rekenmachine 
○ Oorlog: grote vraag naar rekenmachines voor militaire doeleinden 
○ 1943: ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) 
○ 1951: eerste ‘general computer’ 
○ ‘Personal Computer’ → door steeds kleiner wordende chips 

■ Eerste fase: individualisering en miniaturisering van de computer 
■ Tweede fase ‘90: schaalvergroting, computer wijdverspreid 

 
(3) Innovatie in de arbeid 

● Toenemende automatisering → verhoging efficiëntie → kostenbesparing 
(ook spookbeeld van technologische werkloosheid) 

● Erg ingrijpende impact op psychologische beleving arbeiders 
● Veel kritiek maar proces van automatisering zette zich door 
● Crisis ‘70 → arbeidsbesparende maatregelen → meer flexibiliteit → toename van 

deeltijdse arbeid en afname vaste contracten 
○ Nieuwe klasse van technologisch onderlegde en hooggeschoolde 

werknemers 
○ Uitbreidende dienstensector 

● Zware industrie verdween naar landen met lage loonkost → klassieke 
arbeidersklasse verdwijnt → afbrokkeling electoraal van sociaaldemocratische en 
christendemocratische partijen 

3. Mens en samenleving 

3.1 Bevolkingsexplosie 
Bevolkingsexplosie 

● 19e eeuw: Europa 
● Na WO II → bevolkingsexplosie 

○ Europa aangroei circa 44% 
○ Derde Wereld nu ook enorme toename  

 
⇒ Bepaald door 3 factoren: 

1. Geboortecijfer (nataliteit) 
2. Sterftecijfer (mortaliteit) 
3. Migratie 

 
(1) Geboortecijfer (nataliteit) 

● Na WO II: babyboom  
○ Problemen op de arbeidsmarkt 
○ Toenemende vergrijzing van bevolking 
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● Dalend geboortecijfer tot nooit gekend dieptepunt → seksuele revolutie ‘70 en 
veranderende positie van de vrouw 

 
(2) Sterftecijfer (mortaliteit) 

● Daling sterftecijfer zet voort: 
○ Toenemende hygiëne 
○ Vooruitgang geneeskunde → kindersterfte ↘ → levensverwachting ↗ 

= kenmerkend demografisch patroon moderne samenleving 
● In vele landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika nog geen demografische transitie 

→ nog steeds bevolkingstoename  
 
(3) Migratie 

● Van minder geïndustrialiseerde naar meer geïndustrialiseerde gebieden, zowel 
binnen eigen land als op wereldvlak 

Migratie over zee 
● 19e E: emigratie uit Europa naar Noord-Amerika 
● WO I: minder migratie naar VSA 

○ 1921: strenge restrictieve politiek tegenover immigranten 
○ 1924: nationale quota’s 
○ ‘30: afnemende migratie naar VSA door economische crisis 

● Migratie naar Palestina (neemt toe door nazipraktijken) 
● Dekolonisatie na WO II → terugkeer van Europeanen naar moederland 

Migratie binnen Europa 
● Voor WO I: seizoensarbeid (naar Duitsland en Frankrijk) 
● Interbellum: crisis en nationalistisch klimaat → beperking intern-Europese migratie 
● Grootste migratiebewegingen ⇒ politiek geïnspireerde verplichte verhuizingen die 

volgden op WO I en WO II → voor etnische samenstelling bevolking aanpassen aan 
nieuwe grenzen 

● Na WO II: repatriëring, vooral Duitsland getroffen 
      ⇒ De integratie van de duizende ‘displaced persons’ vormde na de oorlog een belangrijk  
          politiek en sociaal-economisch probleem 
Interne immigratie (na 1945) 

● Gastarbeiders: Turkije en Marokko 
○ Vestigden zich definitief in West-Europa 
○ Op termijn: spanning met originele bevolking, maar kon ook bijdragen tot 

ontstaan van multicultureel samenlevingspatroon 
● Trek van platteland naar stad 

○ Toenemende verstedelijking in Europa 
○ Pas na 1945 pas definitieve transfer van landelijke arbeidsreserve naar 

steden → door economische expansie + modernisering landbouwbedrijven 
      ⇒ Nieuwe levensstijl & verminderde tegenstelling stad-platteland 
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3.2 Sociale stratificatie, levensstandaard en levensstijl 
Sociale stratificatie in sterke mate bepaald door beroepsarbeid: 

● Fundamentele verandering in sociale functie van beroepsarbeid (minder lang) 
● Langere opleiding en veralgemening van pensioen 
● Daling aantal werkuren per dag 

○ Door invoering en uitbreiding van betaald verlof voor loontrekkenden 
verminderde totaal aantal werkuren per dag 

● Na WO II: toename aantal beroepsarbeid verrichtende vrouwen 
○ Toename aantal getrouwde vrouwen in beroepsleven 
○ Doorbreken van nieuwe visie op sociale rol van vrouw 

 
Gezinspatroon: 

● Geboortebeperking (eerste vorm: coïtus interruptus) 
● Leerplicht → niet meer bijdragen tot gezinsinkomen 
● Meer echtparen gingen over tot gezinsplanning 

 
Huwelijk: 
= schakel tussen evolutie van bevolking, organisatie van samenleving en ontwikkeling van 
economie 

● Wijziging huwelijksleeftijd: dalen 
● Percentage celibatairen verminderde 
● Huwelijksduur langer (levensverwachting ↗) 
● Seksuele revolutie eind jaren ‘60: 

○ Aantal echtscheiding drastisch gestegen 
○ Aantal huwelijken daalde 
○ Toename ongehuwd samenwonen 
○ Nieuwe leefvorm: eenpersoonshuishouden 

 
Levensstandaard: 

● Afhankelijk van inkomen en grootte huishouden 
● Europa jaren ‘50 → 2 tendensen: 

○ Stijging per capita-inkomen 
○ Naar elkaar toegroeien van hoge en lage inkomens 

● Verschillen in rijkdom verminderen 
● Jaren ‘60 West-Europa: doorbraak veralgemening van bezit van meer duurzame 

consumptiegoederen 
 
⇒ Beroep, inkomen en rijkdom bepaalden levensstandaard en levensstijl van sociale 
groepen 

● Verschilde nog heel erg tot jaren ‘50 
● Sociale differentiatie 
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