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AMERIKA
1. Op welke manieren ontwikkelden zich de Engelse koloniën in de 

Amerika's (1585-1833)?
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Keuzemenu

■ [18] Het begin van de Europese overzeese expansie

■ [19] De protestantse reformatie

■ [25] Wereldwijde handelscontacten … wereldeconomie

■ [27] Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ + [30] De democratische revoluties

■ [29] Europese overheersing .. trans-Atlantische slavenhandel … abolitionisme 
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Europese expansie

[18] Het begin van de Europese overzeese expansie

Eind 16e eeuw verkenden de Engelsen Noord-Amerika als mogelijke 
uitvalsbasis in de strijd met het katholieke Spanje en als eventuele 
kolonie. 

Aanvankelijk bestonden er handelscontacten met de inheemse 
bevolking. Bloedige oorlogen en geïmporteerde ziekten zorgden er 
daarna snel voor dat die inheemse bevolking werd gedecimeerd. 
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1585
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Jamestown 1607

St Augustine 1565



500 NATIONS
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“1491”
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De reformatie

[19] De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in 
West-Europa tot gevolg had 

In 1620 stichtten de protestantse Pilgrim Fathers er een Engelse 
nederzetting, met als doel er een geheel nieuwe samenleving te 
beginnen. 

In de 17e eeuw groeiden de groepen kolonisten in Amerika gestaag. 
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Puriteinen

■ Puriteinen wilden de Church of England hervormen, en
werden daarom vervolgd

■ Separatisten scheidden zich af: 
– Pilgrims vestigden zich in 1620 in  Plymouth, 

Massachusetts

■ Meeste puriteinen bleven lid Church of England
– “non-separating Congregationalists”
– John Winthrop en zijn aanhangers vestigden zich in 

1630 bij Boston
– Christelijke modelsamenleving voor Europa 
– “as a city upon a hill, the eyes of all people are upon 

us”

24/25-9-2020 Antonio Gisbert, The Arrival of the Pilgrim Fathers (1863)



Wereldeconomie

[25] Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin 
van een wereldeconomie 

De noordelijke koloniën aan de oostkust waren vestigingskoloniën, 
gericht op landbouw, handel en nijverheid. 

De koloniën in het zuiden ontwikkelden zich steeds meer tot plantage-
economieën, waar producten als tabak en katoen voor de export 
werden verbouwd. 
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Twee 
kolonisatiestromen
■ New England

o Vestigingskoloniën

o Gezinnen, dorpen

o Religieuze motieven

o Puriteinen

o New England Mind

■ Virginia

o Plantage-economieën

o Economisch gewin

o Vrijgezelle avonturiers
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John Smith (1579?-1631)

■ A Description of New England (1616)

■ “Who can desire more content, that hath small 
meanes; or only his merit to aduance his fortune, 
then to tread, and plant that ground hee hath 
purchached by the hazard of his life?”

■ The Generall Historie of Virginia, New-England, 
and the Summer Isles (1624)
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Pocahontas
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Slavernij

■ De dertien koloniën aan de oostkust van Noord-Amerika vormden 
slechts een deel van het Britse rijk in Amerika. Andere Engelse 
plantagekoloniën in het Caribische gebied, zoals Barbados en 
Jamaica, waren winstgevender. 

■ Alle Engelse koloniën maakten gebruik van de arbeid van 
slaafgemaakten, maar in de zuidelijke plantagekoloniën vormden 
zij een groter deel van de bevolking. 

■ De driehoekshandel, waarvoor de Engelsen de Royal African
Company oprichtten, was lucratief.
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Middle Passage
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PLANTATAGES: SUIKER, 
RIJST, TABAK EN KATOEN
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Katoen economie

■ Katoenproductie

– 1790: 2 miljoen pond

– 1801: 48 miljoen pond

– 1860: 1.650 miljoen pond

– 1830s: VS produceert meer katoen dan de rest 
van de wereld; katoen grootste exportproduct
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1795 Eli Whitney’s Cotton Gin
(ontkorrelmachine)





… is slaveneconomie

■ Slavernij (“peculiar institution”) 

– 1790 660.000 slaafgemaakten op 3m (21%)

– 1860 3.2m slaafgemaakten op 29m (11%)

– 1808 verbod op international slavenhandel
binnenlandse slavenhandel

■ Robert Fogel and Stanley Engerman, Time on 
the Cross: The Economics of American Negro 
Slavery (1974). 
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Verlichting  Onafhankelijkheid

[27] Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ dat werd toegepast op alle terreinen 
van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen 

[30] De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over 
grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap 

Europese kolonisten kwamen in aanraking met Verlichte ideeën zoals de trias 
politica, het idee van volkssoevereiniteit en van natuurlijke rechten.

Zij hadden geen politieke vertegenwoordiging in het parlement in Groot-Brittannië 
maar betaalden wel belastingen aan dat land. Dat frustreerde de kolonisten. 

Zij kwamen in 1776 in opstand en vormden een onafhankelijke federale staat, de 
Verenigde Staten van Amerika. 

24/25-9-2020



Pragmatisme: Amerikaanse 
onafhankelijkheid
■ Zevenjarige oorlog (1756-1763)

– French & Indian War (1754-
1763) 

■ Gevoel zelfstandigheid koloniën

■ Geldnood London 

– Bestuurlijke bemoeizucht

– Belastingen 

■ Lokale opstanden

■ Continental Congress
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Principes: Declaration of Independence

■ “We hold these truths to be self-evident, 
that all men are created equal, that they
are endowed by their Creator with
certain unalienable Rights, that among
these are Life, Liberty and the pursuit of 
Happiness.”
– Natuurrechten (Locke)

■ “That to secure these rights, 
Governments are instituted among
Men, deriving their just powers from the
consent of the governed.”
– Contracttheorie (Hobbes en 

Rousseau)

■ Breuk met GB (“That these United 
Colonies are, and of Right ought to be
Free and Independent States”)
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Atlantische revoluties
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Abolitionisme

[29] Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en 
de daarmee verbonden trans-Atlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme 

Vanaf het einde van de 18e eeuw kwam in verlichte en in religieuze kringen het 
abolitionisme op. 

Een verbod op de slavenhandel in het Britse Rijk in 1807 betekende de economische 
neergang van Barbados en Jamaica. 

In 1833 verbood Groot-Brittannië slavernij daarna in grote delen van het rijk. 
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Westwaartse expansie
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GB schaft slavernij af 
(1833)
■ Abolitionisme sterk in GB

■ Religieus, moreel (en negrofobie)

■ Slavenopstanden (Jamaica)

■ 1807 slavenhandel verboden

■ 1823 Anti-Slavery Society

■ 1833 Slavery Abolition Act 

■ Compensatie eigenaren £20m (40% 
overheidsuitgaven)
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Slavernij erfenissen
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Abolitionisme in VS

■ Hervormingsberwegingen

■ Religie
– Quakers, Second Great Awakening)

■ American Colonization Society, 1820-
1830s

– Liberia 

■ American Anti-Slavery Society (1833)
– “immediatist”
– William Lloyd Garrison
– The Liberator
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1619 PROJECT NEW YORK 
TIMES
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Nikole Hannah-Jones



1619 magazine

■ "America Wasn't a Democracy Until Black 
Americans Made It One", essay by Nikole Hannah-
Jones

■ "American Capitalism Is Brutal. You Can Trace That 
to the Plantation", essay by Matthew Desmond

■ "A New Literary Timeline of African-American 
History", a collection of original poems and stories 
from 16 different writers, 

■ "How False Beliefs in Physical Racial Difference Still 
Live in Medicine Today", essay by Linda Villarosa

■ "What the Reactionary Politics of 2019 Owe to the 
Politics of Slavery", essay by Jamelle Bouie

■ "Why Is Everyone Always Stealing Black Music?", 
essay by Wesley Morris

■ "How Segregation Caused Your Traffic Jam", essay 
by Kevin Kruse

■ "Why Doesn't America Have Universal Healthcare? 
One word: Race", essay by Jeneen Interlandi

■ "Why American Prisons Owe Their Cruelty to 
Slavery", essay by Bryan Stevenson

■ "The Barbaric History of Sugar in America", essay by 
Khalil Gibran Muhammad

■ "How America's Vast Racial Wealth Gap Grew: By 
Plunder", essay by Trymaine Lee

■ "Their Ancestors Were Enslaved by Law. Now 
They're Lawyers", photo essay by Djeneba Aduayom, 
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http://www.slate.com/articles/life/the_history_of_american_slavery/2015/06/animated_inter
active_of_the_history_of_the_atlantic_slave_trade.html?via=gdpr-consent



INDIA
2. Waardoor werd India in de 19e eeuw de belangrijkste kolonie binnen 

het Britse Rijk (1765-1885)?
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Keuzemenu

■ [25] Wereldwijde handelscontacten … wereldeconomie (East India Company)

■ [29] Uitbouw van de Europese overheersing ... (Indian Rebellion)

■ [31] De industriële revolutie… (handel, katoen)

■ [34] De opkomst van emancipatiebewegingen (Indian National Congress)
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Wereldeconomie

[25] Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een 
wereldeconomie 

Na de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten verschoof het zwaartepunt van het Britse 
rijk naar India. 

Sinds het begin van de 17e eeuw had de East India Company hier factorijen van waaruit zij 
handel dreef met de Mogol-vorsten. Toen de positie van deze vorsten verzwakte, breidde de 
East India Company haar macht over India uit. 

Het verdrag van Allahabad in 1765 betekende het begin van het Britse rijk in India. Al snel 
heerste de East India Company over een groot deel van het Indiase subcontinent en was het 
innen van belasting een belangrijke inkomstenbron. 
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Verdrag van Allahabad 
(1765)
■ Mogolkeizer Shah Alam II en Robert Clive 

– Multicultureel moslimrijk, 150m, 

– 25% wereldeconomie (textiel, schepen, staal)

■ East India Company
– Belastinginning (diwani-recht)

– Bestuur

– Geweldsmonopolie

– Handel: katoen, opium, indigo, en thee

■ Formeel begin Britse rijk

– Indirect rule (paramountcy)

24/25-9-2020
Robert Clive en Shah Alam II



EAST INDIA COMPANY
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Empire

[29] Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden trans-
Atlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme 

Bij de controle over het Britse rijk en voor het afdwingen en beschermen van de handel speelden de Royal Navy en het 
Brits-Indische leger een grote rol. Dat leger bestond uit Indiase soldaten onder leiding van Britse officieren. 

Migratie vanuit Groot-Brittannië was er nauwelijks. Een kleine groep Britten voerde het bestuur over miljoenen Indiërs. Zij 
maakten hierbij gebruik van het bestaande inheemse bestuur. 

Hoewel de Britten talrijke Indiase religieuze en sociale gebruiken afwezen, accepteerden veel Indiërs hun gezag. Toen het 
in 1857 toch tot een opstand kwam onder ontevreden Indiase soldaten sloegen de Britten deze hard neer. 

India kwam daarna onder direct gezag van de Britse regering. Koningin Victoria werd keizerin van India. 
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Indian Rebellion (1857)

■ The Mutiny

■ Legeropstand (sepoys)

■ Oorzaken: wanbestuur, uitbuiting, religie

■ “Eerste Indiase Onafhankelijkheidsoorlog”

■ Begin direct bestuur onder de kroon 

– Victoria keizerin van India (1876)

– Britse Raj (1858 tot 1947)

– India, Pakistan, Bangladesh, Birma
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HTTPS://HISTORY384BRITISHEMPIRE.WORDPRESS.COM/TUESDAY-

OCTOBER-3/

“English Homes in India, 1857” from Harper’s 
Weekly (1857): The Indian Mutiny or Indian 
Rebellion was a traumatic experience for everyone 
involved. British soldiers and administrators were 
massacred, and their families were butchered. The 
British did not soon forget the slaughter of their 
women and children at Cawnpore (now Kanpur). 
British retribution for these atrocities was just as 
savage if not more so, and these cast a long shadow 
on Anglo-Indian relations. This lurid image captures 
the trauma of the event from the British 
perspective. 
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HTTPS://HISTORY384BRITISHEMPIRE.WORDPRESS.COM/TUESDAY-

OCTOBER-3/

Thomas Jones Barker, The Relief of 
Lucknow (1858): According to Ferguson, if the 
“women of Cawmpore would provide the British 
account of the mutiny with its tragic heroines,” its 
heroes “were the men of Lucknow.” At Lucknow, 
some 1,700 British soldiers and loyal sepoys held 
out alone in the Residency against the mutineers 
from June until September 1857. At the end of the 
latter month, a relief force of some 1,000 men 
under Generals Sir Henry Havelock and Sir James 
Outram broke through mutineer lines and reinforced 
the garrison.
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Industriële revolutie

[31] De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving 

Heerschappij over India gaf politiek en militair aanzien maar was voor Groot-Brittannië vooral economisch belangrijk. 

Zo werden ook in India plantages opgezet voor de teelt van handelsgewassen.

Tegelijk werd het subcontinent een belangrijk afzetgebied voor Engelse industrieproducten. De import hiervan 
concurreerde sterk met de Indiase huisnijverheid. 

Lokaal breidde de Britse koloniale macht zich uit via spoorwegen. Stoomschepen en de opening van het Suezkanaal 
zorgden daarnaast voor snellere verbinding met het moederland, hetgeen ook grotere controle mogelijk maakte. 
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https://petergault.com/measure-a-visualization-of-19th-
century-cotton-trade-5e51b761b933



Engines of expansion

■ Industriële revolutie

– Infrastructuur

– Handelskapitalisme industrieel
kapitalisme

– Technologische en militaire macht

■ Rol actoren

– handelaars, missionarissen, 
avonturiers, onderzoekers etc
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Emancipatie

[34] De opkomst van emancipatiebewegingen 

Vanuit een gevoel van superioriteit voerden de Britten de Engelse taal, hun rechtssysteem en 
hun onderwijssysteem in. 

Hoogopgeleide Indiërs richtten hierop in 1885 het Indian National Congress op. In eerste 
instantie streefden zij naar gelijke kansen binnen het Brits-Indische bestuur.

De Britten gaven hier niet aan toe. De ontwikkeling van Groot-Brittannië tot grootmacht 
bepaalde hun zelfbeeld. Zij zagen het als hun taak om de wereld naar Brits model te 
beschaven. 

24/25-9-2020



Indian National 
Congress (1885)
■ Hoog opgeleide hindoes

■ Dialoog met Londen

■ Klachten over ongelijkheid en uitbuiting (“the 
drain”)

■ Nationalisme en constitutionalisme

■ Streven naar onafhankelijkheid

– Imperium  natie

– Mahatma Gandhi

– 1947 onafhankelijkheid
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GROOT-BRITTANNIË
3. Welke rol speelden de koloniën in sociaal-economische ontwikkelingen 

in Groot- Brittannië (1750-1900)?
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Keuzemenu

■ [31] De industriële revolutie 

■ [32] Discussies over de 'sociale kwestie’ (kinderarbeid, arbeidsomstandigheden)

■ [35] Voortschrijdende democratisering (kiesrecht)

■ [33] De moderne vorm van imperialisme
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Industriële revolutie

[31] De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een 
industriële samenleving

Het bezit van koloniën vergrootte de economische voorsprong die Groot-Brittannië in de 
18e en 19e eeuw nam op andere landen. 

In de tweede helft van de 18e eeuw ontstond in Groot-Brittannië de industriële revolutie. 
Deze werd mogelijk door uitvindingen zoals de Spinning Jenny en de stoommachine. 

Door verbeteringen in de landbouw en door ziektebestrijding groeide de bevolking en 
nam de vraag naar goederen en het aanbod van goedkope arbeid toe. 
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Bevolkingsexplosie

■ Bevolkingsgroei Groot-Brittanië tot 17% 
per decennium

■ Urbanisatie en industrialisatie

– 1801:  11 m  1901: 37m 

– Londen 9%  12%

– Textielindustrie
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Sociale
kwestie

[32] Discussies over de 'sociale kwestie’ 

[35] Voortschrijdende democratisering, met deelname van 
steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces

[36] De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: 
liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en 
feminisme; 

■ De industrialisatie leidde tot de vorming van nieuwe sociale 
klassen. Fabrieksarbeiders leefden en werkten onder slechte 
omstandigheden in snelgroeiende steden en kwamen in 
protest. 

■ De overheid greep aanvankelijk niet in, maar probeerde 
vanaf 1833 met de Factory Acts excessen te voorkomen. 

■ Mede onder invloed van mensen als Robert Owen wisten 
arbeiders via vakbonden meer rechten af te dwingen. 

■ Ondernemers wilden meer politieke invloed. Die kregen zij 
met de Reform Bill in 1832.
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Factory Acts

■ https://nationalarchives.gov.uk/documents/education/factor
y-actdoc.pdf

■ no child workers under nine years of age 

■ employers must have an age certificate for their child workers 

■ children of 9-13 years to work no more than nine hours a day 

■ children of 13-18 years to work no more than 12 hours a day 

■ children are not to work at night 

■ two hours schooling each day for children 

■ four factory inspectors appointed to enforce the law
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Reform Act 
1832
■ Zetels in House of Commons 

voor grote steden, 
opgekomen door Industriële
Revolutie

■ Verwijderde "rotten 
boroughs“, vaak in bezit
rijke aristrocraten

■ Verruimde stemrecht van 
400,000 naar 650,000 (1/5 
manlijke bevolking)
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Modern 
imperialisme

[33] De moderne vorm van imperialisme die verband 
hield met de industrialisatie 

■ Ondernemers investeerden winsten uit de koloniën 
in industrie en transport in Groot-Brittannië, waar 
eerst vaarwegen en daarna spoorwegen werden 
aangelegd. 

■ Grondstoffen, met name katoen, kwamen uit de 
koloniën in het Caribische gebied, uit de Verenigde 
Staten en uit India. 

■ Daarnaast werd vooral India in de loop van de 19e 
eeuw een steeds belangrijkere afzetmarkt voor de 
katoenindustrie. De Britse markt werd gevoelig voor 
gebeurtenissen op mondiaal niveau. Door de 
industrialisatie veranderde het handelskapitalisme 
in industrieel kapitalisme. 
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Empire

Ondernemers streefden naar een liberale markteconomie met vrijhandel en een kleine rol voor de 
overheid, ook binnen het Britse wereldrijk. Om die vrijhandel af te dwingen zetten Britten desnoods de 
marine in, ook in gebieden die niet direct gekoloniseerd waren. 

Fabrikanten investeerden ook in winstgevende projecten in de koloniën. Londen werd het financiële hart 
van de wereld. 

De eerste wereldtentoonstelling in 1851 liet zien dat Groot-Brittannië de werkplaats van de wereld was. 

Na 1870 kreeg de Britse industrie te maken met groeiende concurrentie van de Verenigde Staten en 
Duitsland. Op zoek naar nieuwe markten breidden de Britten hun wereldrijk aan het einde van de 19e 
eeuw nog verder uit. Rond 1900 heerste Groot-Brittannië over een kwart van de wereldbevolking. 
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THE GREAT 
EXHIBITION 

1851
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EMBERS 
OF 

EMPIRE?
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DISCUSSIE
.. en pitch
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KAARTEN
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Walter Crane, Imperial Federation Map of the World (1886)24/25-9-2020



24/25-9-2020 The Howard Vincent map of the British Empire (1897)



24/25-9-2020 Horace Taylor, Buy here Empire goods from Home and Overseas (Empire Marketing Board, 1926-33)
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Literatuur Britse Rijk

■ Beckert, Sven. Empire of Cotton: A New History of Global Capitalism. London: 
Penguin Books, 2015. (Mooi overzicht van het Britse Rijk, imperialisme en 
globalisering aan de hand van katoen)

■ Ferguson, Niall. Empire: How Britain Made the Modern World. London: Penguin 
Books, 2004. (Politiek gekleurd en apologetisch maar goed geschreven overzicht, 
gebaseerd op tv-serie)

■ Gilmour, David. The British In India: Three Centuries of Ambition and Experience, 
London: Penguin Books, 2019. (Prachtige geschiedenis van sociale interactie en 
botsingen in India)
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Literatuur Verenigde Staten

■ Foner, Eric. The Story of American Freedom. New York: W.W. Norton, 1999. 
(Geschiedenis VS door de lens van vrijheidsstrijd door de historicus van de 
Reconstructieperiod)

■ Kolchin, Peter. American Slavery, 1619-1877. New York: Hill and Wang, 2003. (Het 
beste overzicht van slavernij in de VS)

■ Kuklick, Bruce. A Political History of the USA: One Nation under God, 2020. (De 
gehele Amerikaanse geschiedenis in 318 p. met accent op politiek en religie)

■ Lepore, Jill. These Truths: A History of the United States. New York: W.W. Norton & 
Company, 2018. (De beste narratieve geschiedenis van de VS vol anecdotes en 
inzichten, in bijna duizend pagina’s.)
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