HC Britse Rijk
werkvorm bij deelvraag 3: ‘Welke rol speelden de koloniën in sociaal-economische
ontwikkelingen in Groot- Brittannië (1750-1900)?’
Inleiding
Het bezit van koloniën vergrootte de
economische voorsprong van het Verenigd
Koninkrijk in de achttiende en de negentiende
eeuw. De Britten voerden handel over de
hele wereld. Dankzij het kapitaal dat zij
vergaarden en de toegang tot ruwe
grondstoffen ontstond er in de tweede helft
van de achttiende eeuw een industriële
revolutie. Hoewel dit lijkt alsof het proces zich
bliksemsnel voltrok, was dit in werkelijkheid
maar een traag proces. Toch waren de
gevolgen
groot
en
veranderde
de
samenleving van Groot-Brittannië hevig: een rijk dat kapitaal vergaarde door handel
transformeerde in een rijk dat ruilgoederen op grote schaal produceerde. Van
handelskapitalisme naar industrieel kapitalisme dus.
Wat ga je doen?
In deze opdracht duik je dieper in op de vraag hoe koloniën bijdroegen aan de verschuiving
van handelskapitalisme naar industrieel kapitalisme. Je gaat een antwoord zoeken op de
vraag: Welke rol speelden de koloniën in de sociaal-economische ontwikkelingen in
Groot-Brittannië? Je doet dit door bronnen te bestuderen en te bepalen of zij bij de tijd van
het Britse handelskapitalisme horen of bij het industrieel kapitalisme. De overeenkomst
tussen de bronnen is dat ze te maken hebben met katoen.
Deel 1: Bronnen ordenen
● Vorm een viertal
● Open de envelop met daarin 10 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 de tijd van het handelskapitalisme. Rechts plaats je alle
bronnen die horen bij industrieel kapitalisme.
Deel 2: Continuïteit en verandering
In dit deel van de opdracht ga je kijken in welke mate er sprake is van verandering in de
Britse samenleving. Zijn er alleen dingen veranderd of is er ook wat hetzelfde gebleven?
Stelling: Zonder koloniën was er geen industriële revolutie geweest in Groot-Brittannië.

Katoen wordt in Bombay gewogen voor de Engelse markt.

Katoenverpakkers maken persverpakkingen voor vervoer naar Engeland.

Op het treinstation van Bombay liggen katoenbalen klaar voor transport naar Groot-Brittannië.

Een zee van katoenfabrieken in Manchester.

Een afbeelding van werkende kinderen in een katoenfabriek in Manchester.

Afbeelding van de Spinning Jenny, een apparaat dat werd gebruikt om katoengaren te maken.

Afbeelding van een katoenwever in India.

Een gekleurd katoen uit West-India, gemaakt voor de Britse markt.

Een Engelse katoenen dagjurk.

Een afbeelding van katoenversierders in India.

Een afbeelding van Manchester.

