
 

De IJzeren eeuw in de klas 
Abraham de geweldige 

 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw  
 
Samengevat 
Abraham Kuyper is een belangrijke man in de 
negentiende eeuw. Hij is predikant maar 
ontpopt zich steeds meer als politicus. Kuyper 
richt in 1879 de eerste politieke partij van 
Nederland op, de ARP. Hij zet zich vooral in 
voor de vrijheid van het christelijke 
onderwijs. Kuypers geeft daarmee ook de 
aanzet tot de verzuiling die zo bepalend is 
voor de Nederlandse samenleving. Uiteindelijk 
wordt hij zelfs minister-president van 
Nederland. Maar waar in Nederland iedereen 
hem vergeten lijkt te zijn is Kuypers in 
sommige delen van de Verenigde Staten nog 
altijd bekend en een voorbeeld en grote 
inspiratiebron.  
 
 Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Industrialisatie - verzuiling - emancipatie – 
confessionalisme – schoolstrijd 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma geschiedenis, domein B 
Oriëntatiekennis. Tijdvak 8, De industriële 
revolutie de opkomst van 
emancipatiebewegingen + de opkomst van 
politiek-maatschappelijke stromingen: 
liberalisme, nationalisme, socialisme, 
confessionalisme en feminisme.  
 
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 
vrouwenstrijd in de 19e eeuw. 
 
Antwoorden 
1 C  2 Kuyper was Journalist, politicus, 
minister-president en predikant 3a ARP b  
Anti Revolutionaire Partij c Een partij die 
tegen een (socialistische) revolutie is d CDA 4 
Een gevolg van het ontstaan van deze 
protestante organisaties is dat ook 
socialisten en liberalen hun eigen 
verenigingen gaan oprichten. 5 Protestante 
middenstanders, boeren, lagere ambtenaren 
en arbeiders.. 

Kijkvragen 
 

 
 
1 Abraham Kuyper heeft in de 19e eeuw een 
belangrijke rol gespeeld in de politiek van 
Nederland. 
Voor welke bevolkingsgroep komt hij vooral op? 
A Vrouwen 
B Arbeiders 
C Gereformeerde arbeiders 
D Politici 
 
2 Abraham Kuyper was een veelzijdig man. 
Welke beroepen heeft hij gehad in zijn leven? 
Streep door wat niet van toepassing is. 
- Journalist 
- Politicus 
- Minister-president 
- Predikant 
 
3 Abraham Kuyper richt in de 19e eeuw de 
eerste politieke partij op. 
a Welke partij richt hij op? 
b Wat betekent de afkorting van deze partij? 
c Verklaar deze benaming. 
d in welke huidige politieke partij is deze partij 
later opgegaan? 
 
Verdiepingsvragen 
 
4 Abraham Kuyper heeft met het oprichten van 
protestante scholen, partijen, verenigingen en 
kranten bijgedragen aan de verzuiling in 
Nederland. Leg dit uit.  
 
5 De ARP, de politieke partij die Kuyper in 1879 
opricht, heeft als belangrijke achterban de 
zogenaamde ‘kleyne luyden’. Wie worden 
hiermee bedoeld? 
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