
  

Tijd van burgers en 
stoommachines

1800 - 1900

Industrialisatietijd

Kenmerkende aspecten
1. De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor 

een industriële samenleving.

2. Discussies over de ‘sociale kwestie’.

3. De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de 
industrialisatie.

4. De opkomst van emancipatiebewegingen.

5. Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer 
mannen en vrouwen aan het politiek proces.

6. De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, 
nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme.
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1800 – 1900 tijd van burgers en stoommachines

● Tijd na NB ● Restauratie

● Internationaal
– Engeland

– Amerika

– Imperialisme

– Macht in Europa

● Nationalisme
– Centripetaal

– Centrifugaal

● Oostenrijk

● Pruisen

● Italië

● België

● Herverdeling van de macht.
– Engeland

– Oostenrijk

– Duitsland/Pruisen

– Rusland

– Italië

– Ontstaan Nederland



  

Italië, voorbeeld Nationalisme met
grote gevolgen



  

Imperialisme



  

VS, slavernij, burgeroorlog



  

De oorlog die een natie verscheurde
Aanleiding

Slavenhuisjes op 
Bonaire



  

Er was meer aan de hand

 600.000 doden

Verschil in levensstijl
Godsdienst
Economie

Compromissen mislukken 
(Missouri-act)
Lincoln president



  

Kaarten van Europa



  

Duitsland, 1850/1871



  

De oorlog met de meeste impact

De strijd om de macht in (west/midden) Europa
● Hoofdpersoon: Pruisen

● Tegenspeler:    Oostenrijk

● 2e tegenspeler: Frankrijk

● Engeland en Rusland kijken argwanend toe



  



  

Spanningen in Afrika, Azië, en vooral aan de zuidflank 
van Europa

Doel: het creëren van afzetgebieden, grondstoffen
● In Afrika Engeland en Frankrijk (Fashoda incident)

● In Azië de Japans-Russische oorlog

● Krimoorlog

– Rusland/Turkije
Frankrijk bemoeit zich ermee, het laat Engeland niet koud

● Florence Nightingale

● Balkan: Turkije, Griekenland, Rusland, Oostenrijk 
(met het kielzog Duitsland)

● Gevolg: oplopende spanningen
– Wapenwedloop
– Meerdere crises op de Balkan 

(uiteindelijk uitmondend in de laatste, 
4e Balkancrisis: Wereldoorlog I
Nog steeds La Grande Guerre)

(Zuid-Amerika veel staten maken zich los van 

hun koloniale ‘bezitters’ zoals VS versus Spanje (Cuba)) 
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