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Krantenkoppen bedenken over imperialisme
Stel je voor dat je eindredacteur bent van een kwaliteitskrant aan het eind van de 19de eeuw. Vier jour
nalisten hebben artikelen geschreven waarin de
onderstaande vier bronnen staan met belangrijke
motieven voor het verwerven van koloniën.
OPDRACHT
Jij hebt de taak om bij elk artikel een kop te bedenken.
Houd rekening met het volgende:
• in de kop moet het motief uit de bron tot uiting komen;
• maak voor een krant in die tijd een sprekende kop zoals
kranten het nu doen.
Uit artikel 1
De Engelse politicus Cecil Rhodes in 1877:
‘Ik beweer dat wij het eerste ras van de wereld zijn. Hoe
groter het deel van de wereld is dat wij bewonen, des te
beter is het voor de mensheid. Bovendien betekent het
eenvoudigweg het einde van alle oorlogen, wanneer het
grootste deel van de wereld onder onze heerschappij
terechtkomt. Wanneer er een God is, dan denk ik dat hij
graag één ding van mij verlangt, namelijk zoveel als
mogelijk van de kaart van Afrika Brits maken.’
Uit artikel 2
Een journalist in 1883 over het werk van de Duitse missie
in Afrika:
‘De missionarissen moeten vaak hard werken om de
zwarten op het rechte pad te brengen. Vele boze geesten
moeten worden uitgedreven.’
>>

Deze tekening
verscheen in 1892
in het Britse blad
Punch, toen Cecil
Rhodes, ministerpresident in de
Kaapkolonie (in
het huidige ZuidAfrika), een
telegraafverbinding liet aanleggen tussen Cairo
en Kaapstad.
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Krantenkoppen bedenken over imperialisme - vervolg
Uit artikel 3
Koning Leopold II van België in 1890:
‘Ik vestig de aandacht van mijn landgenoten voortdurend
op de noodzaak hun blikken te richten op overzeese
gebieden. De geschiedenis leert dat landen met beperkt
grondgebied er belang bij hebben buiten hun enge grenzen
te treden. Op de oevers van de Middellandse Zee stichtte
Griekenland rijke steden, middelpunten van kunst en
beschaving. Door de zaak van het mensdom en de vooruitgang te dienen worden de volkeren van tweede rang
nuttige leden van de grote familie van volkeren. Meer dan
een andere natie moet een nijverheids- en handelsnatie
zoals de onze zich inspannen om afzetgebieden te ver
zekeren aan al zijn arbeiders. Dat geldt zowel voor de
arbeiders van de geest als van het kapitaal en van het
handwerk.
Leopold wees zijn landgenoten ook nog op het volgende:
‘De koloniën zijn ook een geschikte plaats voor ons
bevolkingsoverschot.’
Uit artikel 4
De Franse minister van buitenlandse zaken, Hanotoux,
in 1896:
‘Bij de uitbreiding van Frankrijk gaat het niet om veroverings- of machtspolitiek, maar om in overzeese gebieden
die vroeger barbaars waren, de ideeën van de beschaving
te verbreiden.’

Frans affiche uit de jaren ’40 van de 20ste eeuw waarop
duidelijk is te zien wat de bedoelingen van de Fransen
waren met hun koloniën.

