
De vier windstreken onder één .vl

Het Britse imperium en Gemene-
best kende zijn grootste uitge-
strektheid tussen \{ereldoorlog I
en II. Het bevatte toen Groot-
Brittannië en Noord-Ierland, de
kanaaleilanden, het eiland Man,
de dominions, de koloniën, de
protectoraten en de mandaatge-
bieden.
Alvorens over de ontwikkeling
van dit reusachtige rijk uit te
weiden, lijkt het ons noodzakelijk
een paar gebruikte termen te
verklaren.
The British Commonwealth and
Empire omvat dus eerst en vooral
The United Kingdom of Great
Britain (*tj spreken derhalve
tegenwoordig over het Verenigd-
Koninkrijk), waarin de verschei-
dene delen één vorst, één parle-
ment, één tolsysteem en één bui-
tenlandse politiek aanvaarden.
Tot de Commonwealth of Nations
(het Gemenebest) behoren de
koloniën die zich langzamerhand
ontwikkelden tot zelfstandige
,,selfgoverning dominions", kort-
weg dominions genaamd. Het
zijn dus autonome delen van het
Britse Gemenebest, eelijk in rech-
ten en plichten, maar door ge-
meenschappelijke trouw aan de
Kroon met het moederland ver-
bonden. Zo is Australië b.v. een
dominion. Buiten de dominions
zijn er ook nog de protectoraten;

dit zijn gebieden of staten die vaak
over zelfbestuur beschikken, maar
door verdragen met Engeland
verbonden zijn en door haar be-
schermd worden (Protected Sta-
tes) . Op dit ogenblik zijn b.v. Swa-
ziland, Basutoland en Bechuana-
land in Zuid-Afrika nog protecto-
raten. Vele protectoraten streven
naar volledige onafhankelijkheid.
Andere gebieden nos worden door
Engeland in de loop van de eeu-
wen bezet ofvan hun vorsten afge-
kocht. Zij worden door ambtena-
ren bestuurd onder toezicht van
de Kroon. Deze gebieden wor-
den daarom ook Kroonkolonies
(Crown Coionies) geheten. In nog
andere gebieden verleende de
Volkenbond aan het Britse rijk een
bestuursopdracht of mandaat,
vooral in gebieden die vô6r We-
reldoorlog I aan Turkije of Duits-
land toebehoorden. Zo werden
b.v. Irak, Palestina, Transjorda-
nië, Tanganjika, Togo en noe
andere meer Britse mandaten.
De meeste ervan zijn nu volledig
onafhankelijk geworden en beho-
ren niet meer tot het Britse rijk.
Het Britse imperium is het groot-
ste rijk dat ooit bestaan heeft.
Je begrijpt, dat het in de loop van
veie eeuwen geleidelijk gegroeid
is. Engeland zelf was het kern-
gebied. Edward I (.rz7r-r3o7')
slaagde er reeds in Wales defini-
tief te annexeren. De veroverins
van Schot land vorliep niet zo
gema,kkelijk : eeuwenlang verzetten
de Schotten zich tegen de an-
nexatie en pas in de IBe eeuw
kwam de samensmelting tot stand.
Toen werd het Verenigd-Konink-
rijk opgericht, dat voortaan slechts
één vorst en één parlement zou
kennen.
In r54r eigende Hendrik VIII
zich de titel van Koning van
Ierland toe, alhoewel het pas in de
I9e eeuw volledig met het Vere-
nigd-Koninkrijk verbonden werd.
Het Engelse imperialisme nam

terrein in Amerika, toen'dé.:Vr-ii::r..,:
heidsoorlog het vreemde.,j.ù-k':",.rlÊ'
schudde. De Britten wareâ:,rdêh_
ter wijs genoeg om uiL deze neder-
laag de nodige lessen te trekken.
Reeds in de eerste helft van de
Ige eeuw stelde Durham in zijn
bekend verslag over Canada voor,
dit gebied een eigen regerings-
vorm en zelfstandigheid te geven.
Zijn opvattingen lagen trouwens
aan de basis van het dominionsta-
tuut, dat Canada in r867 verwierf.
De ontvoogding van Canada werd
een voorbeeld voor andere landen
van het Britse rijk. Ierland leverde
een verbeten strijd om zijn onaf-
hankelijkheid, waarbij zelfs wa-
pengeweld te pas kwam. In rqro
was het Canadese voorbeeld even-
eens verwezenlijkt door Australië,
Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika.
Tijdens Wereldoorlog I vochten
verscheidene overzeese gebieden
op voorbeeldige en vaak heldhaf-
tige wijze aan de zijde van het
moederland. Deze gelijkberechting
in de strijd impliceerde na de
oorlog het recht op sociale en
politieke zelfstandigheid. De Rijks-
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conferentie die in 19z6 te Londen
werd gehouden, realiseerde deze
gedachte. The British Common-
wealth of Nations omschreef in-
derdaad, dat de dominions voor-
taan een autonome gemeenschap
binnen het Britse rûk zouden
vormen.
Na Wereldoorlog II werden prak-
tisch alle belangrijke koloniale
gebieden onafhankelijk. Vele ver-
kozen echter het statuut van do-
minion te behouden. Alleen Zuid-
Afrika trok zich uit het Gemene-
best terug; je weet reeds uit het
vorige boekdeel, dat de apart-
heidspolitiek van dit land hiervan
de belangrijkste oorzaak was.
De ontwikkeling van het Britse
imperium was bijgevolg van zulk
een aard, dat Groot-Brittannië
in de r9e eeuw de eerste wereld-
macht werd. Thans komt het
Verenigd-Koninkrijk op de derde
plaats, na de Verenigde Staten
van Amerika en de Sowjetunie.
Oorspronkelijk was Engeland een
landbouw- en een veeteeltstaat,

die zich niet bewust was van de
grote mogelijkheden waarover het
door zijn ligging en zijn bodem
beschikte. Na de ontdekking van
Amerika vond Groot-Brittannië
pas zijn ware bestemming: het
bouwde een oorlogsvloot en ging
op ontdekking uit. Het veroverde
r l4van de totale landoppervlakte,
waardoor het rl4 van de wereld-
bevolking controleerde. Zo werd
Engeland de eerste zeemogend-
heid: de Britse vlag wapperde op
alle zeeën. Engeland kocht overal
ter wereld grondstoffen en kolo-
niale waren en verkocht afgewerk-
te produkten. Zo werd het even-
eens de eerste handelsmogendheid.
Op het ogenblik dat Groot-Brit-
tannië de stapelplaats van Europa
geworden was, begon het zijn
eigen grondstoffen - steenkool en
ijzererts - te ontginnen en werd
aldus de eerste industriestaat. De
wereldhegemonie van Engeland
was een feit. Daarbij kwam, dat

*

É

het eiland militair-strategisch bui-
tengewoon sterk is: sedert Willem
de Veroveraar in ro66 bij Has-
tings op de Britse bodem landde,
kon niemand anders meer het
land inpalmen. Hierdoor was het
eiland in staat zijn ,,splendid
isolation" te handhaven, temeer
daar het overal belangrijke stra-
tegische punten beheerste: Malta,
Cyprus, Gibraltar, Suez, Aden,
Mauritius en nog andere. Enge-
land was zich bewust, dat zijn
kracht vooral steunde op een
machtige koopvaardij- en oorlogs-
vloot. Tot in rgoo was deze Britse
vloot sterker dan alle andere
wereldvloten samen. In r93B be-
droeg haar macht nog slechts
z60/o en momenteel is ze door
de Amerikaanse vloot voorbijge-
streefd.
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