HC Britse Rijk
werkvorm bij deelvraag 1: ‘Op welke manieren ontwikkelden zich de Engelse koloniën
in de Amerika's (1585-1833)?’
Inleiding
Eind
zestiende
eeuw
verkenden
de
Engelsen
Noord-Amerika als eventuele kolonie om zich te vestigen.
Protestantse Pilgrim Fathers stichtten een nederzetting in
Plymouth in Massachusetts. In de zeventiende eeuw
groeiden de groep kolonisten in de vestigingskoloniën aan
de oostkust van Noord-Amerika. In het zuiden van Amerika
en in het Caribische gebied ontstonden plantagekoloniën
waar producten werden verbouwd voor de Europese markt.
Dit leverde een belangrijke bijdrage aan de driehoekshandel
tussen Amerika, Europa en Afrika en de trans-Atlantische
slavenhandel.
Leerdoelen voor leerlingen:
Na het maken van deze opdracht kun je:
- sociale en economische kenmerken noemen van een vestigingskolonie en
plantagekolonie.
- het verschil tussen een vestigingskolonie en plantagekolonie uitleggen.
- (uitdaging) uitleggen wat de gevolgen van de twee typen koloniën zijn voor het Britse
Rijk.
- (uitdaging) verklaren hoe hedendaagse demografische gegevens beïnvloed zijn door
het verleden.
Instructie voor leerlingen:
Wat ga je doen:
- Vorm een viertal.
- Open de envelop met daarin 8 historische bronnen en 1 werkblad.
- Orden, lees en analyseer de bronnen en vul het werkblad samen in. Links plaats je
alle bronnen die horen bij een vestigingskolonie. Rechts plaats je alle bronnen die
horen bij een plantagekolonie.
- Vergelijk de twee vormen van koloniën. Noem 2 kenmerken van een
vestigingskolonie en 2 kenmerken van een plantagekolonie. Zet deze in het schema.
- (uitdaging) Leg uit wat de gevolgen van de twee typen koloniën zijn voor het Britse
Rijk. Tip: gebruik hiervoor de volgende twee gebeurtenissen: Amerikaanse Revolutie
(1776) en Groot-Brittannië schaft slavernij af ( 1833).

Instructie docent:
- Er kan gekozen worden voor een expert-werkvorm waarbij er duo’s worden gevormd
binnen de viertallen.
- Aan het eind van de opdracht is er ruimte voor een plenaire nabespreking. Hier
worden de leerlingen gevraagd hun antwoorden toe te lichten. Laat tijdens de
nabespreking twee foto’s zien van het huidige Jamaica en Charleston, het liefst een
straatbeeld. Bespreek vervolgens hoe het komt dat die twee samenlevingen zo van
elkaar verschillen.

Kingston, Jamaica

Charleston, Verenigde Staten

Werkblad voor leerlingen (A4 of A3 papier)

Bronnen vestigingskolonie & plantagekolonie

Pilgrim Fathers verlaten Engeland in de Mayflower, 16 september 1620

Pilgrim Fathers op weg naar de kerk

Native American handelt beverhuiden met Engelse kolonisten

Cultiveren van tabak in Jamestown, 1615

Tot slaaf gemaakten aan het werk op een suikerplantage, +/- 1670

Tabak plantage in Virginia, +/- 1650

Afrikaanse tot slaaf gemaakten komen aan in Jamestown, 1619

Afrikanen werden in het binnenland gevangen genomen en moesten naar de kust lopen
voordat ze naar de Amerikaanse koloniën werden vervoerd.

