
HC Britse Rijk  

werkvorm bij deelvraag 2: ‘waardoor werd India in de 19e eeuw de belangrijkste 

kolonie binnen het Britse Rijk (1765-1885)?’  

 

Inleiding 

Na de onafhankelijkheid van Amerika verschoof de       
aandacht van het Britse Rijk naar India. Sinds het begin van           
de 17e eeuw had de East India Company hier         
handelsposten van waaruit zij handel dreven met de        
Mogol-vorsten. In de loop van de 18e eeuw breidde het          
Britse Rijk haar macht uit: eerst onder leiding van de marine           
en het leger, maar later direct onder de Britse regering. Dit           
gaf het Britse Rijk zowel politiek als militair aanzien maar          
leverde economisch ook veel winst op.  
 
Wat ga je doen?  
In deze opdracht ga je een antwoord zoeken op de vraag: Waardoor werd India in de 19e                 

eeuw de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk? Je doet dit door verschillende             
gebeurtenissen eerst chronologisch te ordenen. Vervolgens verklaar je per gebeurtenis wat           
een oorzaak en gevolg is en koppel je bronnen aan de omschrijvingen. Ten slotte geef je                
antwoord op de vraag.  
 
Deel I: chronologie  

● Vorm een tweetal  
● Open de envelop met daarin 12 omschrijvingen en 6 bronnen  
● Lees de omschrijvingen en orden deze chronologisch . Leg uit waarom je           

omschrijvingen op een bepaalde plek legt.  
○ Tip: gebruik woorden zoals ‘begin’, ‘daarna’, ‘voordat’, ‘eerst’  

 
Deel II: oorzaken en gevolgen 

● Leg per gebeurtenis uit wat een oorzaak en gevolg is.  
○ Tip: denk hierbij aan directe en indirecte oorzaken/gevolgen en         

bedoelde/onbedoelde gevolgen.  
● Koppel de bronnen aan omschrijvingen: waarom hoort de bron bij de omschrijving?  

 
Deel III: causaal redeneren: verklaring geven  

Formuleer een antwoord op de vraag: Waardoor werd India in de 19e eeuw de belangrijkste               

kolonie binnen het Britse Rijk?  
 
Gebruik hiervoor het oorzaak-gevolg schema uit deel I en deel II. Let erop dat je duidelijk                
aangeeft wat de verbanden  tussen de verschillende gebeurtenissen zijn.  
 
 
 
 
 



 
Omschrijvingen 
 

EIC drijft handel met Mogol-vorsten 

 

Brits gezag wordt geaccepteerd, ook al wijzen ze Indiase religieuze en sociale gebruiken af 

 

India wordt een belangrijk afzetgebied voor Engelse industriegebieden 

 

Het Britse Rijk zag het als haar taak om de wereld naar Brits model te beschaven 

 

Koningin Victoria wordt keizerin van India 

 

Het India National Congress wordt opgericht 

 

Indiase opstand onder leiding van ontevreden Indiase soldaten 

 

De Britten voeren in India de Engelse taal, hun recht- en onderwijssysteem in 

 

Verdrag van Allahabad wordt afgesloten 

 

Royal Navy en het Brits-Indische leger controleert het rijk en beschermt de handel 

 

In India worden plantages opgezet voor de teelt van handelsgewassen 

 

De Britse koloniale macht wordt uitgebreid door de bouw van spoorwegen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bronnen 

 

Fragment uit het Verdrag van Allahabad (1765): 
 
‘’Whereas the Right Honourable Robert Lord Clive, baron Clive of Plassey, Companion on 
the most Honourable Order of the Bath, Major General and Commander of the Forces, 
President of the council and Governor of Fort-William, and of all the settlements belonging 
to the united Company of Merchants of England trading to the East Indies in the provinces 
of Bengal, Behar, and Orissa (...) are invested with full and ample powers, on the behalf of 
his Excellency the Nabob Najim al Dowlah, Subahdar of Bengal, Bahar, and Orissa, and 
likewise on behalf of the united Company of Merchants of England trading to the East 
Indies, to negotiate, settle, and finally to conclude a firm and lasting peace with his 
Highness the Nabob Sujah al Dowlah, Vizier of the Empire : Be it known to all those to 
whom it may or shall in any manner belong, that the above-named plenipotentiaries have 
agreed upon the following articles with his Highness.’’ 

 

 

 
The Relief of Lucknow , by Thomas Jones Barker  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Queen Victoria’s Proclamation of Empress of India, given on 28 April 1876:  

 
WHEREAS an Act has been passed in the present Session of Parliament, intituled “An Act to 
enable Her Most Gracious Majesty to make an Addition to the Royal Style and Titles at present 
appertaining to the Imperial Crown of the United Kingdom and its Dependencies,” which Act 
recites that (...) the following addition shall be made to the Style and Titles at present 
appertaining to the Imperial Crown of the United Kingdom and its Dependencies; that is to say, 
in the Latin tongue in these words: “Indiæ Imperatrix.” And in the English tongue in these 
words: “Empress of India.” 

 

Strofe uit het gedicht ‘White Man’s burden’ van Rudyard Kipling:  

 
‘Take up the White Man's burden - 
The savage wars of peace - 
Fill full the mouth of famine 
And bid the sickness cease;  
And when your goal is nearest 
The end for others sought, 
Watch Sloth* and heathen Folly** 
Bring all your hopes to nought.’ 
 
 

* Luiheid  
** Gekheid  

 

 

Foto van een stoomtrein bij de Lovedale tunnel, Ooty, Tamil Nadu, India  



 

 
A Company sepoy, in an engraving, with original hand coloring, by Auguste Wahlen 

 


