
 

De IJzeren eeuw in de klas 
Twente op stoom  

 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw  
 
Samengevat 
In Oost Nederland in Twente hebben 
verschillende families eind 19e eeuw de 
industrie in handen. De familie van Heek 
beheerst de textielindustrie en familie Stork 
die de machines maakt. Ondanks zware 
arbeidsomstandigheden betekent de 
industrie voor veel arbeiders toch 
vooruitgang. Fabrieksdirecteuren zorgen ook 
voor de bouw van huizen en de aanleg van 
wijken en parken. Toch gaat het hen 
uiteindelijk om de winst. Aan het eind van de 
eeuw komen arbeiders in opstand tegen het 
grote verschil in welvaart. Het socialisme 
komt op en na de zoveelste dreigende 
loonsverlagingen gaan de arbeiders in 
staking.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Industrialisatie - socialisme - emancipatie  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma geschiedenis, domein B 
Oriëntatiekennis. Tijdvak 8, de opkomst van 
de industriële samenleving, de opkomst van 
politiek-maatschappelijke stromingen, 
discussies over de ‘sociale kwestie’.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
IJzeren eeuw in de klas’. Op Schooltv.nl staan 
nog meer videoclips bij deze serie, 
bijvoorbeeld ‘Vrouwen voorwaarts’ over de 
vrouwenemancipatie in de 19e eeuw. 
 
Antwoorden 
1a De samenleving verandert enorm in die tijd 
b De veranderingen gaan niet plotsklaps 2a 
De fabrieksarbeider heeft het beter dan de 
boer van voor die tijd. b De levensverwachting 
is heel laag 3a Bij staking wordt iedereen 
naar huis gestuurd b Nee, de vakbonden 
komen nu op voor de rechten van de 
arbeiders 4a Hij komt als eerste op voor de 
arbeiders b Door hard te werken levert hij 
meer winst op voor de fabriekseigenaar c 
Tussen gewone spaarders en banken bijv. 

 

Kijkvragen 
 

 
 

1 De periode van industriële vooruitgang in de 
19e eeuw wordt vaak de industriële revolutie 
genoemd. 
a Waarom is het juist om deze periode een 
revolutie te noemen? 
b Waarom is het onjuist om deze periode een 
revolutie te noemen? 
 
2 Ondanks zware arbeidsomstandigheden 
betekent de industrie voor veel arbeiders toch 
vooruitgang.  
a Op welke manier gaat de arbeider vooruit? 
b Toch is de arbeidssituatie van de 19e eeuws 
arbeider ronduit slecht te noemen. Geeft 
daarbij een voorbeeld uit de video. 
 

3 Als de fabrieken de lonen van de arbeiders 
verlagen breken stakingen uit. De werkgevers 
zetten “het wapen van uitsluiting” in om de 
stakingen te breken. 
a Wat houdt het “het wapen van uitsluiting” in? 
b Zou een dergelijk optreden van de 
werkgevers in de tegenwoordige tijd nog 
kunnen? Leg uit waarom wel/niet? 
 

Verdiepingsvragen 

 
 
4 Bekijk de video over Karl Marx op Schooltv.nl. 
Marx wordt wel de grondlegger van het 
socialisme genoemd. 
a Waarom wordt hij zo genoemd? 
b Marx beschrijft hoe de arbeider 
onontkoombaar meewerkt aan zijn eigen 
ondergang. Hoe doet de arbeider dat volgens 
Marx? 
c Hoe wordt de manier waarop Marx de relatie 
tussen arbeid en bezit beschrijft in de huidige 
tijd weer actueel?             
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