Lessenpakket: MODULE 1

Leerkra chten

MODULE 1
De 19 e e e uw

Overzicht inhoud :
A. De sociaal-economische situatie
1. Industriële revolutie in Groot-Britt annië
Groepswerk
2. Industrialisering in ons land
Zoekoefening in groepen
3. Gevolgen voor de gewone burger
Zoekoefening in groepen

B. De politieke situatie
1. Periode 1815 – 1830
Zoekoefeningen individueel of in groep
2. Periode 1830
Zoekoefeningen individueel of in groep
C. Geleidelijke veranderingen
Groepswerk
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De 19e eeuw
Doelstelling: het Daensisme plaatsen tegen de sociaal-economische en politieke
achtergrond van de 19e eeuw

A.

Sociaal-economische situatie

1. De 1e industriële revolutie – Groot-Brittannië
de 1e industriële revolutie verandert het aanzien van de samenleving drastisch.
Vanuit de bakermat – Groot-Brittannië – waait ze over naar onze contreien: Gent is de 1 e stad op het
Europese vasteland dat het voorbeeld van Groot-Britt annië volgt (vandaar de bijnaam:
“Het Manchester van het continent.”)
Werkmethode voor de leerlingen:
Ideaal zou zijn dat men vakoverschrijdend ( geschiedenis-Engels ) kan werken.
- Leerlingen leren samenvatten.
- Leerlingen oefenen mondelinge vaardigheden door hun bevindingen klassikaal te
bespreken.
- Je kan de leerlingen ook vragen een schriftelijke samenvatting (in schemavorm) te
maken; in dit opzicht is het belangrijk dat ze samenhang tra chten te vinden tussen de
verschillende uitvindingen. Het vereenvoudigt eveneens de mondelinge
rapportering.

Groep Engels: de tekst kan verdeeld worden over groepjes van 2 leerlingen. Zo zijn
de tekstgedeelten beperkt.
Elk groepje leest een onderdeelt van The Industrial Revolution (uit “An illustrated history of
England- John Burke uitg.Collins p.212 – 226) en legt nadien aan de klas uit wat de industriële
revolutie betekent voor Groot-Brittannië.
Wat verandert; welke figuren hebben de verandering ingeluid en hoe deden ze dat?
Werden die uitvindingen onmiddellijk positief gebruikt?
THE INDUSTRIAL REVOLUTION
The years between 1750 and 1830 are generally spoken of as the crucial years of
the Industrial Revolution. The phrase is misleading. Industrial revolution has been a
continuing process throughout history—one might almost say, risking the unavoidable pun,
since the invention of the wheel.
Stone gave way to bronze, and bronze to iron. The charcoal-fed ironworks of the Weald
of Kent, Sussex and Surrey worked spasmodically in Roman times, vigorously
through the Middle Ages, and on into the eighteenth century, to be superseded by
new foundries closer to the developing coalfields. East Anglian weavers prospered
until the introduction of fulling machines worked by water instead of by foot
caused a trade drift towards the livelier watercourses of the west. The fashion
for silk threatened the entire wool industry so direly that Queen Elizabeth decreed
her subjects should all, at burial, be wrapped in woolen shrouds. Later there was to
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come an influx of cotton from the United States of America. New processes, new
problems.
Nevertheless it is truc that from the middle of the eighteenth century onwards there
was a striking increase in the speed of technical development, offering the country
opportunities—and miseries —such as it had not known before. During the Napoleonic Wars
Britain set up the machinery of ‘the workshop of the world’, and at the same time was
applying sweeping changes to her farming methods.

The May sheep
fair in Boston,
Lincolnshire,
by George
Northouse.

The Land
The open-field farming of the Middle Ages had been under attack for some time, but
the pace of land enclosure quickened in the middle of the eighteenth century.
Early enclosures had been made for the benefit of sheep-farmers and the
export trade in wool. With a rising population there was a demand for more
home-grown food, intensified when the country was at war and especially when
Napoleon set about cutting Britain’s links with the Continent. Between the
beginning of the eighteenth century and the middle of the nineteenth some
seven million acres were enclosed, and the landscape took the pattern we
associate with our rural England—squarish fields marked out by hawthorn
hedges and clumps of trees, for mixed sheep and cattle grazing and the planned
rotation of crops. Arab farming spread out across what had been heathland. Stricter
control of animal movement cut down transmission of infection.
The second Lord Townshend became known as ‘Turnip Townshend’ because of his
encouragement of turnip-growing and the use of root crops to cleanse the soil in a
new four-stage rotation of crops. There were no fallow periods in this sequence : a field
would bear wheat one year, roots such as mangolds or turnips the next, spring-sown
cereal such as barley or oats in the third, and in the fourth stage peas, beans or clover.
Thomas Coke—‘Coke of Norfolk’, later earl of Leicester turned the barren, sandy heathland of his
Holkham estate in fertile cornfields by spreading marl over the arid topsoil. With fifteen years
his tenants were quite happy to pay quadrupled rent for he offered long leases to those who
would work the land according to his principles, and they found that they all prospered.
However beneficial these measures might be in the long run the community at large, they
often meant tragedy for small farmers and labourers. The cottager who had relied on
common grazing rights and cultivation of a small strip of land now had to hire himself
out as a labourer in a market where the cost of living rose white wages were falling.
In 1795 a bad harvest pushed up the price of bread. Many local authorities began to
adopt a scheme evolved by Berkshire justices of the peace meeting at
Speenhamland, near Newbury. This was a well-meaning but misguided attempt to
provide poor families with a scale of relief related to the price of bread and the size
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of the family itself. What it really provided was an incentive to farmers to drop
wages even further and leave the ratepayers to make up the difference. The
conscientious labourer willing to work hard for a fair wage found himself at a
disadvantage: the farmers preferred cheap labour subsidized from the rates. Even
those benefitting from payments related to bread prices could still find themselves
close to starvation, since other prices rose just as steeply without any allowance being
made.
It was not until 1834 that a Royal Commission on the Poor Law proposed that the ones for
paying relief should be transferred from individual parishes to a ‘Union’ of parishes
who would set up a board of guardians for the area. Assistance was granted to ablebodied men only if they entered a workhouse, such establishments being deliberately
administered as ‘uninviting places of wholesome restraint’, in the words of the social
reformer Edwin Chadwick. The abuses to which such a system was open remained
basically unchanged until 1929, when a Local Government Act introduced public
assistance committees to supervise relief, themselves under the aegis of county or
borough councils.
The Corn Laws worsened the plight of the lower-paid. Parliament was still largely the
province of substantial landowners, who profited during wartime from the high
price they could get for their grain and did not care to watch this price slump when
imports from the Continent were once more possible. In 1815, despite opposition
from merchants and town and city elements in Parliament, a law was passed
permitting foreign corn to be imported free of duty only when home wheat prices
had reached eighty shillings a quarter. This artificial maintenance of high prices kept
farmers solvent, but bore hard on many of their own workers.
In his poem, The Deserted Village , Goldsmith observed:
. . . a bold peasantry, their country’s pride,
When once destroyed, can never be supplied .
To avoid their own destruction, many of the peasantry chose to move into the rapidly
expanding towns.
The Factories
By 1811 Manchester was second only to London in size and population. Over thirty
years later Benjamin Disraeli was to say in his novel Coningsby: ‘Rightly understood,
Manchester is as great a human achievement as Athens.’ Liverpool, too, had grown and
prospered on its two-way traffic—slaves to the American cotton plantations, and raw
cotton back from the plantations to the English cotton-mills, concentrated in the humid
Lancashire atmosphere so essential for spinning and weaving.
In 1721 the wool manufacturers had tried to block the competition of imported cotton cloth.
Parliament passed an Act to keep finished material out, but raw cotton was imported in
increasing quantities. There was a desperate demand for labour; or for faster processing
techniques.
In 1733 John Kay, born in Bury, Lancashire, was supervising weavers in Colchester, and
working out ideas for speeding up the hand-threading of the shuttle which carried
the wool in and out of the threads of warp on the loom. He came up with the ‘flying
shuttle’, doing the same job as the tug of a string. The men refused to use it,
fearful of doing themselves out of work. Kay found more co-operative workers in
Leeds, but was unable to get any payment for his invention. He retired,
disillusioned, to his birth place, but when he learned that his shuttle was using
thread faster than the spinners could provide it, he set to work to devise a faster
spinning-wheel also. The mere rumour of this brought a mob into his house to
smash his equipment. This time Kay had enough. He left England for good, and
died a pauper in France.
It was left to James Hargreaves of Blackburn to come up with the necessary machine.
Knowing of Kay’s fate he tried to work in secret, but word got round and his invention
also was destroyed. In 1768 he moved to Nottingham, took out a patent on what he
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called a ‘spinning jenny’, after his wife Jenny, and set up his own mill there.
New machinery is
demonstrated at
a meeting of the
Royal Agricultural
Society at Bristol
in 1842

A steam power
made possible
new and faster
means of travel.

A more ambitious machine to do the same work was being developed at the same
time by Richard Arkwright, a Preston man whose devices suffered not at the hands of
apprehensive neighbours but those of his wife. Scared that his neglect of his barber’s
business would reduce them to penury, she broke up some of his models, which led to
their separation. Moving to Nottingham, Arkwright succeeded in creating a spinning
frame which would produce stronger thread than any of its predecessors. One feature
was of great significance for the future of the industry: too heavy to be worked by hand, it
relied at first on horsepower and then on a waterwheel, which meant that it was of no
use to cottagers but had to be installed in a factory close to running water.
Arkwright was shrewd enough to profit from his own invention by running his own mills, and
although his patents were infringed by others he amassed a reasonable fortune and in
1786 received a knighthood.
Less fortunate was Samuel Crompton of Bolton, whose ‘mule’ spun a finer yet equally strong
thread, a great advance on the water frame. He was cheated out of all the profits of his
invention, and when at last Parliament voted him £5000 he invested it unwisely and lost
it all.
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For a while there was still a need for the domestic weaver, picking and spinning at home;
but weaving was increasingly concentrated in factories, at first small and local but then
larger and more highly mechanized. There was a demand for increased output, which
meant increased power. It was a demand shared by other industries.
In the early 1700s Thomas Newcomen had invented a primitive steam engine, invaluable for
pumping out mines, but wasteful in operation since it used most of its steam for heating
the cylinder and only a fraction for filling it. This drawback was not overcome until in 1764
a model of the engine was sent for repair to James Watt, an instrument maker at Glasgow
University. He introduced a separate condenser and, going into partnership in 1774 with
Matthew Boulton, owner of an engineering works in Birmingham, applied himself to the
construction of steam machinery for every possible use. His ‘stupendous steam-engine’
was installed at Whitbread’s Brewery in London in 1775 to grind malt and raise the liquor,
taking the place of a huge wheel which had needed six horses at a time to turn it. ‘We put
aside’, the company recorded, full 24 horses, which to keep up and feed did not cost less
per annum than £40 a head. The expense of erection was about £1000. It consumes only
a bushel of coals an hour. The fame of this machine prompted a visit by King George III
and Queen Charlotte.
In 1798 Fry’s, the chocolate firm, invested in a Boulton and Watt engine to grind their
cocoa beans. And of course the insatiable cotton-mills were eager to increase
output still further. As a result of visiting Arkwright ’s mills, the Reverend Edmund
Cartwright had turned his mind to the invention of a power-loom, and by the beginning of
the nineteenth century Boulton and Watt were at work all over the North and Midlands.

James Watt made improvements to Newcomen’s steam
engine and began manufacturing steam machinery to
do many jobs

Each new advance met with a wave of protest, as men feared their own
displacement by machines. There were particularly destructive riots in 1811
among hosiers in the Midlands, soon spreading north. Stocking frames and powerlooms were wrecked, and the rioters appealed to Parliament to legislate on fair
wages and hours of work instead of allowing employers a free hand to impose
their own oppressive regulations. These protesters called themselves ‘Luddites’
and signed many of their proclamations ‘King Lud’ or ‘Ned Lud’, supposedly after
a Leicestershire simpleton who smashed some machinery in a rage after quarrelling
with someone who had provoked him.
More machinery meant a demand for more iron. Foremost among the pioneers of
melting iron by the use of coke from coal, in place of charcoal from wood, was the Quaker
family of the Darbys. In their blast-furnaces of Coalbrookdale, Shropshire, they
overcame the problem of impurities in coal which had hitherto contaminated the iron,
and developed more powerful blasting methods. In 1777 the third Abraham Darby
erected the world’s first cast-iron bridge across the Severn near his factory, giving the
place its present name of Iron bridge.
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A railway
bridge over
the river
Tamar.

One of the
fast-growing
towns,
Sheffield, in
1858.

The iron industry flourished where coal and iron could be found together. A ‘Black
Country’ grew in the Midlands and there were dark concentrations in Yorkshire,
Lancashire and South Wales. Another coincidence of local raw material and fuel
led to the establishment of Josiah Wedgwood’s ‘Etruria’ factory at Burslem,
Staffordshire. Small potteries had existed there since the seventeenth century, but
it was not until Wedgwood’s combination of high quality and mass production forced his
rivals to copy his methods that the characteristic bottle ovens multiplied into a forest.
The complex known as ‘the Potteries’ took in the ‘Five Towns’ of Burslem, Hanley,
Longton, Fenton and Tunstall—vividly re-created in Arnold Bennett’s novels—now
incorporated into Stoke-on-Trent.
Communications
To speed his goods on their way, Wedgwood financed the cutting of canals. They were safer
and cheaper than the roads, and a lot smoother when it came to moving pottery and
porcelain. Even heavier goods fared better on water : the roads then in existence were
quite inadequate to bear the weight and bulk of iron and coal shipments.
The great pioneer of canal-building in England was the third duke of Bridgewater. With his
engineers, John Gilbert and James Brindley, he devised a waterway from his coal fields at
Worsley to Manchester, with his eye also on a route to Liverpool. To keep it level it had to
be taken through tunnels, along newly raised embankments, and along aqueducts such as
the two hundred-yard stretch of Barton Bridge above the river Irwell. Even before this was
finished, work began on a Grand Trunk Canal, with the overworked James Brindley as its
engineer. Taking some eleven years to complete, it needed five tunnels through the hills
between the Trent and the Mersey, the most remarkable being the 2880-yard Harecastle
Tunnel, more than two hundred feet below the surface.
There came a time when no town of any size in England was more than fifteen miles
from a canal. At the junction of the Staffordshire and Worcestershire Canal with the
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river Severn, wharves and warehouses provided the foundation of a completely new
township, Stourport.
Other eminent engineers included two Scots, John Rennie and Thomas Telford. Rennie
worked with Boulton and Watt on the machinery of the Albion flour-mills, Blackfriars,
then turned his attention to canals; he was also responsible for the Waterloo Bridge
replaced in 1944, and the London Bridge which is now a tourist attraction in America.
Telford was responsible for the Ellesmere and Caledonian canals, the magnificent
Pontcysyllte Aqueduct over the river Dee, and a new tunnel parallel to Brindley’s old
Harecastle Tunnel.
Telford also worked on road improvement, and was responsible for more than a thousand
miles in Scotland alone. His Menai suspension bridge transformed the London—
Holyhead road.
From the time of the Romans it had been taken for granted that a highway carrying
regular heavy traffic must have deep, solid foundations. John MacAdam introduced a
surfacing of hard stone chippings which, weather-resistant, bore its load better than
the less resilient solid construction, and was strengthened rather than weakened by the
constant pressure of wheels and horses’ hoofs.
Fast coaches were designed for these improved turnpikes, paying a fee at toll-houses along
the route to maintain the highway and provide profit for the magnate or local authority a
cross whose land it went. Turnpike trusts were organised to collect dues and
supervise maintenance, and also to set up milestones for the benefit of travelers and to
mark the parish boundaries.
The most adventurous development in transport, however, was that of the iron road.
Railway mania
In his later years James Watt considered the feasibility of using steam as a method of
propulsion as well as for powering static engines, but did not follow it up. It was a
Cornishman, Robert Trevithick, who first constructed a steam locomotive and
displayed it running round a circular track at Euston in 1809. In 1813 William Hedley
introduced his colliery tramway locomotive, Puffing Billy, at Wylam in
Northumberland. This ran past the cottage in which had been born, in 1781, George
Stephenson, who himself began to build locomotives including Locomotion for- the
Stockton-Darlington Railway, opened in 1825. In 1829 George and his son Robert
won a competition sponsored by the Liverpool and Manchester Railway with their
Rocket, capable of travelling at almost thirty miles an hour.
Cheap Irish labour had facilitated the cutting of the canals. Now it swelled the work force on
railway cuttings, embankments, tunnels and viaducts. These ‘inland navigators’
or ‘navvies’ were often drunken and uncontrollable, and districts through which they
drove their iron highway feared them as an invading army. Thomas Carlyle, however,
commented : ‘The postman tells me that several of the poor Irish do regularly apply
to him for money drafts, and send their earnings home. The English, who eat twice as
much beef, consume the residue in whisky, and do not trouble the postman.’
In the year before the Rocket a young civil engineer, Isambard Kingdom Brunei, had
been sent to Clifton to convalesce after being injured during an inundation of the new Thames
Tunnel. Even during this enforced rest his mind could not remain inactive. He
worked on designs for a suspension bridge across the Avon Gorge, one of which was
eventually accepted. (Owing to lack of funds the bridge was not built until, after his
death in 1859, old friends and colleagues of the Institution of Civil Engineers formed a
company to carry the project through as a fitting tribute to his memory.)
Recuperating from his injuries, Brunei became at the age of twenty-seven chief engineer to
the Great Western Railway. He committed the company to a broad gauge of 7ft
01/4in on the grounds that this made for faster and smoother running. But other regional
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companies favoured Stephenson’s choice of 4ft 81/2in between the rails. ‘The
battle of the gauges’ went on for years, with some systems overlapping on doublegauge track.
As the railway network grew and there was more need for interchange of
passengers and rolling stock between one system and another, it became obvious
that the width would have to be standardised. Brunei and the Great Western lost : in
1846 Parliament made it illegal to build any more broad-gauge track, though it was
not until the end of the century that the Great Western itself completed the
changeover to narrow gauge.
In 1837 young Princess Victoria saw her first steam train and marveled at its ‘surprising
quickness . . . enveloped in clouds of smoke & making a loud noise’. Within a few
months she became queen, and some five years later made her own first rail
journey, when she and her husband returned from Windsor by way of Slough
Station—with Brunei on the footplate of the engine. The journey to Paddington took
twenty- five minutes, ‘and on Her Majesty alighting she was received with the most
deafening demonstrations of loyalty and affection’.
Speculators possessed by ‘railway mania’ subscribed to innumerable companies, some so
improbable that Punch could justifiably dream up ‘John o’ Groats and Land’s End
Junction, with branches to Ben Lomond and Battersea’. But the growth in railway
mileage did simplify the efficient and economic expansion of industry. There were
about two thousand miles of track in 1843 ; within thirty years there were fourteen
thousand miles, and in that same period passenger traffic had increased fourteenfold.
In addition to all his work on land, the indefatigable Brunei designed three famous
ships, each the largest in the world at the time of its launching. The Great Western,
named after the railway company for which he worked, and conceived as an
extension to carry the route on from Bristol to New York, was a wooden paddle
steamer. His second giant, the Great Britain, was an iron, screw driven steamship,
the world’s first. The third, the Great Eastern, used both paddles and screws. It had
a run of mish aps and lost so much money that it was taken out of passenger
service and chartered to a company laying the first transatlantic cable. After
completing this, it went on to lay thousands more miles of cable under the seas of
the world.
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Extra voor de leerkracht:
Samenhang:
snellere schietspoel → sneller weven →sneller spinnen
aandrijving: menselijke kracht, paardenkracht, wind – en waterkracht
brandstof: houtskool, steenkool → stoommachine: ijzererts, water, steenkool,
Groot-Brittannië heeft het allemaal!
transport: grondstof en afgewerkt product zijn mobiel!
1851: wereldtentoonstelling in Londen- het daarvoor gebouwde Crystal
Palace is de kers op de industriële taart! Groot-Brittannië toont de rest van de
wereld wat het kan!!

Inside the Crystal Pala ce at the Great Exhibition of 1851. The Palace was built of
steel and glass, based upon the design of Sir Joseph Paxton’s huge conservatory at
Chatsworth.
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Factoren die een gunstige invloed hebben op de snelle industriële
revolutie:
- toename van de Europese bevolking, als gevolg van daling van de sterftecijfers
(medische vooruitgang, betere hygiëne), dus ook veel goedkope arbeidskrachten
- grotere landbouwproductiviteit: grootschaligheid, betere bemesting,afwisseling
van producten, mechanisering
- concurrentie van goedkope producten uit de Britse kolonies doet ook de Britten
zoeken naar “nog goedkoper” → loonkost drukken door de mens te vervangen door
een machine
- de rijkdom die Groot-Brittannië uit zijn kolonies haalde werd geïnvesteerd in
eigen land

Deze opdracht is ideaal voor wie minder goed is in Engels, maar graag opzoekt in
boeken of op internet.
De leerkracht kan zo dus 2 teams aan het werk zetten:1 groepje in de
bibliotheek en 1 groepje aan de computer.
Ofwel geeft men de leerlingen enkel de namen van de uitvinders en gaan ze op zoek naar
wat die persoon bedacht heeft ofwel geeft men de leerlingen een “matching” oefening: de
namen van de uitvinders staan in 1 kolom, hun realisaties in de 2de kolom.
De leerling en zoeken de correcte duo’s. Met deze laatste methode kan zeer snel
gewerkt worden.
De foto’s zijn een handig controlemiddel voor de leerlingen.
Oplossingen oefeningen- groep 1 en 2: leerlingen werken vanuit een verschillende
startpositie naar hetzelfde resultaat.
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Op te sporen begrippen en namen:
Thomas Coke: kon de opbrengst op het land enorm doen
toenemen door een nieuwe bemestingstechniek; zelfs
zandige grond werd zo vruchtbaar dat er koren kon op
geteeld worden.
John Kay: - 1733 ontwierp de vliegende schietspoel (the
flying shuttle) om de draad heen en weer
te laten gaan op een weefgetouw. Arbeiders weigerden
zelfs om zijn uitvinding te gebruiken omdat ze bang
waren hun job te verliezen. - omdat hij hoorde dat
zijn schietspoel de draad sneller nodig had dan
spinners hem konden aanreiken, ontwierp hij ook
nog eens een sneller spinnenwiel. Men kwam de
installatie daarvan bij hem thuis vernielen. Kay
verliet Engeland en stierf berooid in Frankrijk!
James Hargreaves: ontwierp rond 1767 The Spinning Jenny
en nam er een patent op, nadat ook zijn uitvinding in eerste
instantie vernield werd. Hij kon zijn machine 8 draden tegelijk
laten spinnen. Er was 1 spinner voor 8 spoelen. In 1784
volstond 1 man voor 80 spoelen.
Richard Arkwright: perfectioneerde de uitvindingen van
Kay en Hargreaves, maar zijn vrouw vernielde zijn werk
omdat ze vond dat hij zijn werk als Barber verwaarloosde
en er kwam zelfs een scheiding van. Belangrijk was dat zijn
machine te zwaar was (20 spoelen) om manueel bediend
te worden; eerst werd paardenkracht en later waterkracht
aangewend (vandaar gebouwen naast rivieren – de waterframe
in 1769: de watermolen was nu de drijfkracht en niet langer de
hand!)
Samuel Crompton: een landbouwer, ontwierp in 1779 de
mule, een spinmachine voor 400 spoelen. Eén man zal
uiteindelijk 1000 spoelen kunnen bedienen!

Thomas Newcomen: ontwierp in de jaren 1700 een eerste
primitieve, weinig efficiënte stoommachine die zeer veel
steenkool verbruikte. Ze werd vooral gebruikt om water weg
te pompen bij steenkoolmijnen.
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James Watt -, een instrumentenmaker aan Glasgow University
deed in 1764 een herstelling aan Newcomens ontwerp. Hij ging een
samenwerking aan met Matthew Boulton en maakte zo de 1e
stoommachine die voor alles kan gebruikt worden.
Een op- en neergaande beweging zette hij om in een
draaiende beweging. De 1e werd opgesteld
in de Whitbread Brewery in Londen. De vroegere 24
paarden werden er werkloos. Zelfs King George III en
Queen Charlotte kwamen kijken!

Abraham Darby: in 1709 gebruikte hij cokes i.p.v.
schaarser wordende houtskool.

Josiah Wedgewood : voerde een schaalvergroting
door in de pottenbakkerij. Zijn speciale nieuwe ovens brachten
massaproductie op gang.

John Gilbert en James Brindley: dé Engelse kanaalbouwers bij
uitstek. De goederen moesten kunnen vervoerd worden en
er moest vooral veel snelle aanvoer zijn van het
brandstofmiddel van de industriële omwenteling, nl.
steenkool.
John MacAdam: hij ergerde zich vaak aan de slechte staat van
de wegen; hij zocht en vond een straatbedekking uit die de
diepe funderingen van voor zijn tijd overbodig maakte:
verschillende lagen stenen werden op elkaar gestapeld,
belangrijk was dat onderaan grote stenen lagen, terwijl de
lagen erboven steeds kleiner werden.
Robert Trevithick: liet een eerste stoomlocomotief rijden
in 1809.

13

Lessenpakket: MODULE 1

Leerkra chten

George Stephenson: locomotiefbouwer; in 1825 liep de 1
passagierslijn tussen Stockton en Darlington.

e

Isambard Kingdom Brunel: ontwierp de hangbrug, was
evenzeer werkzaam in de spoorwegindustrie, maar is
vooral gekend voor zijn grote schepen. Zijn tweede grote
ontwerp was de ‘Great Britain’, een ijzeren stoomschip.

2. De industrialisering in ons land
Gent kreeg de bijnaam “het Manchester van het continent”. Inderdaad, Gent was
de 1e stad op het Europese vasteland die het voorbeeld van het
geïndustrialiseerde Groot-Brittannië volgde.

Vlaanderen:
1. Ga na welke industrietak voor Manchester van kapitaal belang was in de 19e
eeuw.
Alles wat met textiel te maken had
2.
Waarom zal Gent vanuit historisch perspectief interesse betonen voor
net die industrietak? M.a.w. leg een verband tussen de middeleeuwse
economische activiteit van Gent (en in ruimer opzicht van heel Vlaanderen) en
de interesse in de 19e eeuw voor wat in Manchester gebeurde.
In de ME was Vlaanderen gekend voor linnen; er waren van toen af al
economische contacten tussen Vlaanderen (en dus Gent) en Engeland.
3. Kies uit de reeks namen van bekende Gentenaars de 3 hoofdfiguren die een
doorslaggevende rol gespeeld hebben bij de introductie van de
geïndustrialiseerde textielnijverheid in Gent .
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Noteer in een tiental regeltjes het belang van al deze Gentenaars. Zorg ook
dat je weet in welke periode ze leefden. Besteed vooral voldoende
aandacht aan de 3 textielmannen uit de 19 de eeuw; zo kan je
onmiddellijk vraag 4 beantwoorden!
Monseigneur Triest – Lieven Bauwens – Judocus Clemmen – Maurice
Maeterlinck- Jacob Van Artevelde – Louis Roelandt – Jan van Hembyze – Joos Vijd –
Emile Braun – Ferdinand Lousbergs – Jan Borluut - Edward Anseele
Plak een gezicht op al deze “Gentenaars”!
4. Verbind de gegevens die je hieronder vindt met de 3 desbetreffende
textielfiguren zodat je naar de klasgroep hun belang kan toelichten.
Lieven Bauwens: 1769 – 1822 ; standbeeld in 1855 bij het Geraard De
Duivelsteen; ging geregeld naar Engeland; smokkelaar; mule jenny; werd in 1801
maire van Gent; ging bankroet; weinig mededogen t.o.v. arbeiders; niet vies van
economische collaboratie; industriële spionage
Judocus Clemmen: 1712 – 1802; katoenhandel omdat hij inzag dat dit de
nieuwe mode werd en dat linnen uit de mode geraakte; kocht woonhuis
van de befaamde architect David ’ t Kindt in de Veldstraat; investeerde
ook in de vishandel; kreeg de titel baron; herbergt het kabinet van
Maurice Maeterlinck; in de achterbouw van zijn huis (een katoendrukkerij)
werd later de Gazette van Gent gedrukt
e

Ferdinand Lousbergs : 1799 - 1859; 2 generatie van Gentse textielondernemers; zoon van
een vermogende katoendrukker ; het neogotische uitzic ht van de Keizer Karelstraa t
dankt Gent aan zijn esthetisch oog; deed aan weldadigheid; Conscience bezocht zijn

fabriek en schreef erover in zijn werk “Bavo en Lieveken” ; liet een enorm fortuin na
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Wallonië:
1. De Waalse ondergrond heeft een rijkdom die zeer bruikbaar was
Industriële revolutie. Wat is er te vinden?
(Raadpleeg eventueel je cursus aardrijkskunde!)
Steenkool en ijzererts
2. John en William Cockerill waren zeer belangrijk voor
de industrialisering van Wallonië. Duid aan of de
volgende beweringen waar of onwaar zijn. Corrigeer
wat onwaar is.
John Cockeril

William Cockeril

a. William Cockerill is een vervorming van de echte naam William Cockrel.
De Franstaligen konden de naam niet uitspreken en verfransten Cockrel tot
Cockerill.
b. William heeft een wapenfabriek in Luik waarvoor hij machines bouwt.
Hij bouwt textielmachines en heeft in 1797 een fabriek in Verviers.
c. Op verzoek van Koning Willem mag John samen met zijn broer James de Luikse
staalindustrie op moderne leest schoeien.
d. Ter wille van zijn inzet voor economische vernieuwing wordt koning Willem
ook wel de Koning Koopman genoemd
e. William Cockerill is de vader van John en James
f. De 2 broers introduceerden de massaproductie van ijzer en staal
g. De 2 broers bouwden in Seraing de eerste hoogovens op cokes; ze
gebruikten zo de steenkool uit de regio en van dan af heeft houtskool
afgedaan.
h. Cockerill zal zich later ook aan vliegtuigbouw wagen. Ze bouwen wel boten en
locomotieven
i. In ons land richten de Cockerills enkel in Wallonië bedrijven op. Ze openen in
Antwerpen in 1824 Cockerill Yards, een scheepswerf, die later naar Hoboken
verhuist en in 1982 failliet gaat.
j. Later komt er een fusie en wordt het bedrijf Cockerill-Sambre
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Aalst:
Vermits het Daensisme ontstaat in de regio Aalst is het belangrijk om even na te gaan of
Aalst in het plaatje van de industrialisering past. De stad ligt immers maar op een
boogscheut van Gent….
-

Lees het volgende fragment uit “Waar is de tijd –1000 jaar Aalst nr. 10” en ga na in
welke zin Aalst de maatschappelijke ontwikkelingen van de 19de eeuw volgt.
Wat verandert in de samenleving en wat zijn de gevolgen voor de gewone man?
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Veranderingen
spoorwegverbinding Brussel-Gent
eiland Chipka met industrie
1910: 853 fabrieken met 10.003
arbeiders textiel en voeding

-

Gevolgen voor de gewone man
armoede en sociale ellende
arbeider overgeleverd aan willekeur industriebazen: ontslag, lage verdienste
veel kinderarbeid
honger
slechte behuizing
Welk agrarisch product is Aalst blijven produceren? Heeft dat gevolgen gehad
voor de economische activiteit in de stad ?
De volgende afbeeldingen zullen je zeker helpen.

In
1888
was
Aalst-Asse nog steeds
de
belangrijkste
hopstreek van België,
maar de 125 000
hopboeren waren toch
al slachtoffers van de
tanende verkoop.
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Hop.
Economisch gevolg: veel bierbrouwerijen. Laatste actieve grote brouwerij
was Safir.
De naam van het bier is gebleven, maar de productie is nu in handen van Inbev.

De imposante gevel van brouwerij
Zeeberg bij de Duitse noodbruggen uit de
Tweede Wereldoorlog die pas in 2004
werden vervangen. (foto H. Louies)

De Wolf-Cosyns legde zich sinds 1860
uitsluitend toe op het eesten van
mout. In de loop van de tijd was er
duchtig geïnvesteerd aan de
Arbeidstraat-Genststraat. Er kwam
ook een fraai graanmagazijn aan de
Dam (later Désiré De Wolfkaai
genoemd, naar één van de
bestuurders). In de twintigste
eeuw werd de afdeling geroosterde
mout de grootste ter wereld.
De speciale mouten waren
ingrediënten voor ambachtelijke
bieren van bijna alle kleine en
middelgrote brouwerijen in België.
Overgenomen eind jaren 1980
door Interbrew, werd dit oude
bedrijf gesloten in 2002
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Extra informatie voor de leerkracht i.v.m. hop:
Reeds in de Middeleeuwen teelde men in deze regio hop: de 10 beste soorten
werden hier verbouwd.
Vanaf de 14e eeuw is hop het basisproduct voor de productie van bier. In de 15 eeuw
worden in Engeland hopvelden aangelegd met Vlaamse planten.
In de 16e eeuw stond de regio Aalst-Asse gekend als hopstreek: er was een
vruchtbare bodem en er waren naarstig e boeren. Heel snel beheert
de Koopmanskring St-Rochus alle hophandel en ze worden zo rijk dat ze zich het
Rubensaltaar in de St-Martinuskerk kunnen veroorloven.
In de 17e eeuw levert Aalst meer dan de helft van de Europese hop.
In de 18e eeuw is de regio Aalst de hoptuin van Europa: we leveren vooral aan Nederland en
Duitsland en hebben een belangrijke hopmarkt.
In de 19e eeuw verliest de markt haar centrale functie als spil voor de
hopverkoop. Van nu verdienen handelaars veel geld met de verkoop.
e

Ook de stad geeft belangrijke impulsen: er komt een proeftuin in de wijk Mijlbeek, een
labo, een vakblad “De Hopboer”, een driedaagse expo op de hopmarkt met prijzen
voor de beste producten.
1889: dé bekroning wanneer Aalsterse hop gelauwerd wordt op de Parijse
wereldtentoonstelling.
1977: 30 telers met 85 hectaren
1992: 10 telers met 22 hectaren
De dalende trend is zich blijven doorzetten (te arbeidsintensief) en als bierland bij uitstek
moeten we nu zelf hop invoeren!!

3.

De gevolgen voor de gewone burger

Zoek een antwoord op de volgende vragen:
Vragen 1,2 en 3 vergen wat meer opzoekingswerk en kunnen daarom best
toevertrouwd worden aan parallelle groepen. Bij de mondelinge rapportering
kunnen zij mekaar aanvullen, verbeteren.
Vraag 4 is eenvoudiger en kan per leerlingenpaar voorbereid worden.
Vele landbouwers ruilden bij het begin van de 19de eeuw hun agrarisch bestaan
in voor een job in de nieuwe industrie. De agrarische toestand bespoedigde die
keuze. Kan je verklaren waarom?
De landbouwoogsten mislukten vaak in het begin van de 19e eeuw: opbrengst was
dus pover en om een leefbaar inkomen te hebben deden de meeste landbouwers
nog aan huisnijverheid. Met de komst van de industrie zagen de landbouwers
nieuwe mogelijkheden: een gegarandeerd inkomen!
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Noot: de leerkracht kan een parallel maken tussen Vlaanderen en Ierland!
(the blight = aardappelziekte die het Ierse platteland trof, met grote hongersnood,
sterfte en emigratie tot gevolg)
Welke gevolgen had die keuze voor de stadspopulatie?
Bevolking in de steden neemt toe: de industrie zit daar en dus verlaten velen het
platteland en vestigen zich in (de nabijheid van) die industriekernen.
Rond 1830 kende Vlaanderen een grote economische crisis.
Wat was het probleem?
Er doet zic h een grote crisis voor in de textielnijverheid omdat Vlaams textiel
niet kan concurreren met Engels. Om ietwat concurrentieel te blijven,
drukten textielbaronnen de lonen van hun arbeiders! Vb. een katoenwever
heeft op 1augustus 1830 nog een maximaal dagloon van 2 frank, op 1 januari
1835 is dat nog amper 0,62 fr.!
Met minder inkomen zagen vele arbeiders de gestegen voedselprijzen als gevolg van
de landbouwproblemen met lede ogen aan…
Een aantal projecten opgezet onder koning Willem I (vb. uitbouw van de
waterwegen/ havens) worden door het Voorlopig Bewind stilgelegd.
Kende Wallonië een gelijkaardige situatie?
Neen; pas vanaf 1850 duiken er problemen op in de zware nijverheid. Wallonië is
er op dat ogenblik economisch beter aan toe.
Het dagloon van een arbeider in de zware industrie bedraagt tussen de 2 en 2,58 fr!
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Orden het volgende beeld- en cijfermateriaal (half 19 e eeuw) zodat je een
totaalbeeld krijgt van de sociale context in het Vlaanderen van de 19e eeuw.
Welke kernwoorden kan je boven het geordend materiaal zetten?
Lage lonen:

kantwerkster verdiende per dag 0,80 tot 1,25 frank, hoogste
arbeidsloon voor 6 dagen werk aan 14u per dag was 16 frank
gemiddeld dagloon textielarbeider was 1,21 frank.
Vrouwen verdienden 20 à 25 % minder dan mannen

Lange werkdagen: 12 tot 14 uur per dag, 6 dagen per week
Kinderarbeid:

vanaf 11 jaar was gebruikelijk tot begin 2e - helft 19e eeuw
soms op 8 jaar aan/onder de machines
jongen: 0,45 fr halfweg 19e eeuw
meisje: 0, 39 fr halfweg 19eeeuw
Het personeel van
Bonneterie Bosteels-De
Smeth op 16 september
1887. Er werkten veel
vrouwen en kinderen als
goedkope werkkracht.
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Mensonwaardige werkomstandigheden:
- misbruik van meisjes door meestergasten
- beperkte pauzes
- zeer vochtig
- zeer lawaaierig
- onveilig
- werkongevallen
- onhygiënische latrines

Dicht op elkaar geplaatst om de beschikbare oppervlakte ten volle te benutten verrichten
deze kluwenwindsters van de FFR hun arbeid.

Onhygiënische behuizing:
- gemeenschappelijke toiletruimte
- te kleine oppervlakte
- schimmels
- geen elektriciteit
- geen lopend water
- tyfus en cholera
- huur beluikhuis: 1,27 fr per week
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Ondervoeding:
- slechts 6 keer per jaar vlees
- pompwater
- aardappelen en masteluinbrood
- tatjespap
- boekweitmeelpap
- ajuin (saus/ soep)
- hongersnood
- vlees: 1 fr - aardappelen: 0,12fr

Brief uit 1890 van de werklieden van Aalst
gericht aan de burgemeester Victor Van
Wambeke. Deze smeekbede is tekenend voor
de armoede en de onmacht op het einde van
de 19de eeuw. De werklieden van Aalst waren
de wanhoop nabij.

Geen wettelijke voorzieningen:
- trucksysteem (o.a. wedde kan deels in natura vb. met kolen uitbetaald worden) is tot 1886
toegelaten

- geen ziekenfonds
- geen verzekering
- geen werkloosheidsuitkering
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Politieke situatie

Aandacht gaat naar het politieke bestel in de 19e eeuw met name naar de periode 1815-1830,
Verenigd Koninkrijk Der Nederlanden en de periode vanaf 1830, België.

1.

Periode 1815-1830

Zoekoefening:

Ga op zoek naar het verband tussen volgende begrippen en namen.
Beschrijf zo de internationale politieke evolutie van 1789 tot 1830.
Leerlingen gaan op zoek naar het verband tussen volgende begrippen en namen om op
die manier het waarom van 1815-1830 te schetsen.
Korte schets die uiteraard verder kan uitgewerkt worden door de lkr. (o.a. aandacht voor
de Heilige Alliantie, figuren zoals Metternich….)
Franse revolutie: had plaats in 1789 – het ideaal was: vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid
Er was geen plaats meer voor absolutistische vorsten!
Vanuit Fra nkrijk poogt men die ideeën te verspreid en. Napoleon is één van hen
die dat gewapenderhand wil realiseren.
Na een nederlaag in Leipzig (1814), wordt Napoleon definitief verslagen in Waterloo
(1815).
De overwinnaars houden het Congres van Wenen (1815) en willen niets liever
dan de “Restauratie”, het herstel van de oude situatie. De vroegere heersers
moeten zoveel mogelijk hun gebieden terugkrijgen en waar dat niet meer
mogelijk is, trekt men nieuwe grenzen. Belangrijk daarbij is te zorgen dat de
macht van Frankrijk gebroken blijft.
Zo komt een belangrijke bufferstaat (tegen Frankrijk) tot stand, het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden (de Zuidelijke Nederla nden en de Verenigde
Provincies) onder Koning Willem I.
Leerlingen gaan op zoek naar een aantal verwezenlijkingen van Willem I, voor
Noord-Nederland, maar in eerste instantie ook voor Zuid – Nederland.
Op hun zoektocht vinden ze wellicht ook minpuntjes.
Wat aan bod kan komen:
- richt banken op o.a. de Generale Maatschappij in het zuiden en
Nederlandse Bank in het noorden.
- geeft economische impulsen o.a. in Wallonië
- hecht zeer veel belang aan de uitbouw van verkeersinfrastructuur:
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water: de havens, kanaal Gent-Terneuzen, Oostendse visserijhaven,
netwerk van binnenwateren en kanalen
wegen
spoorwegen
1814: Nederlands wordt de officiële taal
richt 1500 Nederlandstalige schooltjes op
houdt zich aan de grondwettelijke gelijkheid van godsdienst
bevordert de handel
staat zeer gunstig tegenover industriële vernieuwingen

Minpunten:
- persvrijheid beperkt hij
- creëerde opnieuw edellieden
- was toch nog een verlicht despoot
- een echte kapitalist: verrijkte zichzelf terwijl zijn bevolking verpauperde,
maar zal zijn kapitaal toch grotendeels verliezen
- had de naam koppig en eigengereid te zijn

2. Periode 1830
Zoekoefening:
Ga na hoe de volgende instanties, factoren… ertoe geleid hebben dat er in 1830 een
afscheuring komt tussen Noord en Zuid.
- de kerk: zag de godsdienstgelijkheid in de grondwet als een bedreiging. Was
bang van het protestantse noorden.
- de taal: Nederlands als officiële taal werd negatief ervaren door de
verfranste hogere kringen (velen van hen waren liberalen); ze werden daarbij
gesteund door vele ingeweken Fransen die Frankrijk ontvlucht
waren
- het Monsterverbond: vereniging van liberalen en katholieken; beide groepen
hadden zo hun eigen reden(en) om het koning Willem moeilijk te maken.
Katholieken: zie hierboven “kerk”
Liberalen: wensten geen koninkrijk waar de ministers alleen verantwoording verschuldigd
waren aan de koning en niet aan het parlement
- Frankrijk: was niet opgezet met een zo sterke naaste buur, kent zelf een
oproer in juli 1830. Nogal wat Fra nsen waren de idee van mogelijke Franse
gebiedsuitbreiding wel genegen….
- de economische crisis: mensen verliezen hun jobs -vooral in Vlaanderen- door
de grote crisis in textiel
27
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- de landbouwoogsten: mislukken geregeld – er is een tekort
Deze 2 laatste fa ctoren creëren een gevoel van groot ongenoegen bij de
gewone man; opruiers zouden een makkelijke job hebben

Volgende begrippen hebben verband met de nieuw gecreëerde staat. Leg uit
waarom.
- Stomme van Portici: opera van Auber die op 25 augustus 1830 in de
Brusselse Muntschouwburg opgevoerd wordt. Na afloop worden rellen
uitgelokt, zijn er vandalenstreken (in fabrieken worden textielma chines
vernield, er zijn plunderingen…).
- Kroonprins Willem: voert de opdracht van zijn vader om orde te herstellen
niet uit, (hij praat met de opstandelingen, ziet een toekomst in een groter
Frans rijk wel zitten..). Zijn toegesnelde broer, Fre derik, is jong en onervaren en
slaagt dus evenmin.
- Voorlopig Bewind: roept op 4 oktober 1830 de onafhankelijkheid uit.
Schrijft op 10 oktober 1830 verkiezingen uit voor een Nationaal Congres.
- Nationaal Congres: 3 november 1830 wordt het congres verkozen via
rechtstreekse verkiezing en met een cijnskiesstelsel – sle chts 45.000 zijn
stemgerechtigd; 30.000 van hen gaan effectief - op 7 februari 1831 maken zij de grondwet
bekend
- Leopold I van Saksen-Coburg : het Nationaal Congres kiest hem op 4 juni 1831
tot 1e koning. De hertog van Nemours, 2e zoon van de Franse koning, had immers
bedankt voor het aanbod. Hij is de weduwnaar van de erfgename van de Britse troon,
Charlotte van Hanover. Hij huwt in 1832 met prinses Louise van Orléans, dochter van
Louis- Philippe, koning van Frankrijk, een politieke zet. Hij legt de eed af op 21 juli
1831.
- Conferentie van Londen: op 20 december 1830 – hier wordt de scheiding van Het
Verenigd Koninkrijk der Nederla nden getekend. De nieuwe staat België dient
wel neutraal te blijven.
- 1839: pas nu erkent Koning Willem de nieuwe staat
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De gevolgen van deze politieke ommekeer zijn – zeker voor de Vlamingen- niet
onbelangrijk:
Er komt een grondwet voor de nieuwe staat. Ga na in de grondwetartikels die volgen
of en in welke context sommige van deze artikels nu nog ter sprake komen.
De Belgische grondwet (1830)
art. 6 Er is geen onderscheid van standen in de Staat. De Belgen zijn gelijk voor de wet.
art. 7 De vrijheid van persoon is gewaarborgd. Niemand kan worden
vervolgd dan alleen in de gevallen voorzien door de wet.
art. 10 De woning is onschendbaar; geen huiszoeking kan plaatshebben dan in de
gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.
art. 11 Niemand kan uit zijn eigendom worden ontzet, dan voor het algemeen nut... en tegen
billijke en voorafgaandelijke schadeloosstelling.
art. 14 De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan en de vrijheid
zijn mening op elk gebied te uiten, zijn gewaarborgd..
art. 17 Het onderwijs is vrij...
art. 18 De drukpers is vrij; de censuur kan nooit ingesteld worden
art. 19 De Belgen hebben het recht op vreedzame wijze en ongewapend te vergaderen...
art. 20 De Belgen hebben het recht zic h te verenigen
art. 22 Het briefgeheim is onschendbaar...
art. 23 Het gebruik der in België gesproken talen is vrij..
art. 25 Alle machten gaan uit van de natie...
art. 26 De wetgevende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door de koning,
de kamer van volksvertegenwoordigers en de senaat
art. 29 De uitvoering, zoals ze door de grondwet is geregeld, behoort bij de koning.
art. 30 De rechterlijke macht wordt door de hoven en rechtbanken uitgeoefend.
art. 47 De kamer van volksvertegenwoordigers bestaat uit afgevaardigden rechtstreeks
gekozen door de burgers die de bij de kieswet vastgestelde cijns betalen.
art. 63 De persoon van de koning is onschendbaar; zijn ministers zijn verantwoordelijk.
art. 64 Geen besluit van de koning is van kracht, tenzij het mede
ondertekend is door een minister, die door zijn medeondertekening alleen, daarvoor
verantwoordelijk wordt...
29
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art. 65 De koning benoemt en ontslaat zijn ministers...
art. 78 De koning heeft geen andere macht dan die welke de grondwet en de bijzondere
krachtens de grondwet uitgevaardigde wetten hem uitdrukkelijk toekennen
De leerkracht kan hier ingaan op artikels uit de grondwet die in de
actualiteit aan bod zijn gekomen of aan die artikels die de leerlingen eruit gekozen
hebben.
Van belang is hier ook te wijzen op onze zeer liberale grondwet omdat ze in feite een
evenwichtige synthese was van reeds bestaande grondwetten nl.:
de Franse grondwetten van 1791, 1814 en 1830
de Nederlandse grondwet van 1814
het Engelse staatsre cht

-

Een aantal beslissingen van het Voorlopig Bewind hebben negatieve gevolgen. Voor
wie en waarom? Met welk grondwetsartikel botsen die beslissingen?
Oktober 1830 : het Nederlands wordt uit het leger gebannen
Het Staatsblad verschijnt enkel in het Frans
November 1830: het Frans is de enige officiële taal
Openbare scholen (met les in het Nederlands) worden afgeschaft. Artikel
23 stelde dat taalgebruik vrij was, maar officieel telde dus enkel het Frans!

-

Het moet duidelijk worden dat de Vlaming fel benadeeld wordt door de beslissingen
van het Voorlopig Bewind: zijn taal wordt niet officieel gebruikt; de Vlaming wordt
herleid tot een tweederangsburger . De uitspraken van sommigen geven de
Vlamingen een nog groter minderwaardigheidsgevoel. (zie b.)
Bepaalde uitspraken gieten olie op het vuur.
Zo zei Charles Rogier:
“La Belgique sera latine, où elle ne sera pas”.
Vertaling: België zal Franstalig zijn, of niet zijn…
- - “Les premiers prin cipes d’une bonne administra tion sont basés sur
l’emploi exclusif d’une seule langue et il est évident que la seule
langue des Belges doit être le franç ais. Pour arriver à ce résultat, il est
nécessaire que toutes les fonctions, civiles et militaires, soient confiées à des
Wallons et des Luxembourgeois; de cette manière, les Flamands, privés
temporairement des avantages atta chés à ces emplois, seront
contraint d’apprendre le franç ais et l’ on détruira ainsi peu à peu l’
élément germanique en Belgique.”
-

- Vertaling: “Een van de belangrijkste principes voor een goed
bestuur is gebaseerd op het gebruik van slechts één taal, en het is
vanzelfsprekend dat die taal het Fra ns moet zijn. Om dit te bereiken
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is het nodig dat alle beschikbare jobs, zowel burgerlijk als militair, aan Walen
en Luxemburgers worden toevertrouwd; op die manier zijn de Vlamingen,
die tijdelijk niet van de voordelen van het hebben van
een job kunnen genieten, verplic ht het Fra ns te leren, en zo kunnen we
de Germaanse invloeden in België langzaam uitroeien”
Wie was die man?
Rogier (1800 – 1885) was van oorsprong Fra nsman. Hij was lib eraal, advoc aat en
woonde in Luik. Hij was betrokken bij de rellen in Brussel in 1830. Hij was een
belangrijk lid van het Voorlopig Bewind en zetelde in het Nationaal Congres. Hij
werd verschillen de malen minister en 1e minister.

Ga na wie Mercier was. Onderzoek of het aanzien van de Vlaming en zijn
taal erop vooruitgegaan zijn met deze man. Van hem zijn de woorden:
“ Une université flamande, jamais! “
Ook Kardinaal Mercier zal het Nederlands niet geschikt achten voor het onderwijs
en voor de kerk. Voor de Vlamingen (en hun taal) komt er derhalve op korte tijd geen
verbetering in hun tweederangspositie.
Heeft hij gelijk gehad ? Waarom zei hij dit?
Mercier (°1851 in Eigenbrakel – 1926) was aartsbisschop van Mechelen van 1906 tot
1926.
Stof tot gesprek binnen de groep:
Hier kan de leerkracht zeker vooruitwijzen naar de vernederlandsing van de
Gentse universiteit in 1930 (Daens zal in een voorstel ter vernederlandsing
voorleggen) en naar de perikelen aan de Leuvense universiteit (“Leuven
Vlaams”) in 1968.
Aandacht kan ook gaan naar recente voorstellen om cursussen aan de universiteit in
het Engels te geven: is dit zinvol?
Draait men de klok niet terug? Hoever mag men daarin gaan? Wie kan gedetailleerd
(ingewikkelde en technische) stof zo onderwijzen in een vreemde taal dat die voor
de student duidelijk is? Moet een Vlaamse student zijn diploma niet in zijn eigen
taal kunnen behalen en nadien de nodige aandacht schenken aan o.a. het Engels?
Voert Frankrijk een gelijkaardige taalpolitiek in het onderwijs?
Lees art 47. Wat zegt dit artikel over de politieke macht van de burger?
Vergelijk met art 6!
Een burger diende “cijns” te betalen vooraleer hij kon kiezen. In 1831
diende men 20 Bfr. cijns te betalen vooraleer men als man mo cht
kiezen. Slecht 45 000 mannen (mochten niet analfabeet zijn) kwamen
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daarvoor in aanmerking, 30 000 van hen gingen effectief naar de
stembus (1% van de bevolking).
Art 6 moest dus wel met een korreltje zout genomen worden… Bovendien
konden vrouwen evenmin gaan stemmen.
Tot slot: hier tref je afbeeldingen aan van een aantal mannen die de gang van
zaken in de 19de eeuw mee bepaald hebben. Verbind afbeelding en naam!
Deze illustratieoefening kan heel snel klassikaal opgelost worden.

Leopold I

Kardinaal Mercier

Napoleon
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De geleidelijke veranderingen tijdens de 19e eeuw.
Uit de sociale en politieke context in de eerste helft van de 19 de eeuw blijkt duidelijk
dat de gewone man een weinig aantrekkelijk leven had: sociaal en politiek had hij
geen rechten, hij moest keihard werken in deze geïndustrialiseerde maatschappij en
kreeg daarvoor slechts een laag loon. De macht was in handen van een kleine groep
mensen. De Vlaming had het in het nieuwe land nog veel moeilijker, er waren
geen kansen tot scholing in het Nederlands en door het terugschroeven van de
verwezenlijkingen van Koning Willem werd de Vlaming niet alleen economisch erg
getroffen, maar ook op het vlak van zijn taal. Voor het Nederlands was er blijkbaar
geen bestaansrecht meer in België!
Stilaan komen er impulsen die tot verandering zullen leiden.

1. Opkomend democratisch bewustzijn
Werkmethode: in kleine groepjes laat men de leerlingen werken rond een aantal
vragen. Ze krijgen de opdracht het gevonden materiaal zo te ordenen dat ze
nadien mondeling kunnen rapporteren naar de rest van de klas. De zin voor
beknoptheid in hun rapportering zal een bewijs van hun inzicht moeten zijn.

Toelichting bij zoekgroep 1:
Vertrekpunt is de vaststelling dat sle chts een kleine groep rijken het in dit land
voor het zeggen hebben. (46 099 hadden stemrecht = 1 % van de bevolking). Het
waren katholieken en liberalen die het in deze jonge staat erg goed met elkaar
konden vinden: zij oefenden een unionistisch bestuur uit en hun betrachting
daarbij was vooral macht en rijkdom consolideren. Vele liberalen gingen naar de
kerk en vele katholieken waren oorspronkelijk blij met een liberale grondwet die
vrijheid van eredienst (art 14) voorstond.
De tegenstellingen nemen echter snel toe:
- De liberalen willen geen bemoeienissen van de kerk in het maatschappelijke
leven (o.a. met hun scholen) en wensen een strikte scheiding tussen kerk en staat.
Zij huldigen ook ten volle het principe van de vrije markteconomie. Vele liberalen
worden dus liberaler.
- De katholieken willen hun vroeger maatschappelijk aanzien (en macht) niet
opgeven. Zij vinden de liberalen té liberaal en voelen zich gesteund door de
afwijzing van het liberalisme door de paus in 1832.
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Zo krijgen wij twee duidelijk verschillende politieke partijen:
1846: oprichting van de Belgische liberale partij (met een nog beperkte
homogeniteit - progressieven en meer gematigden)
1884: oprichting van de katholieke partij, onder de naam Fédération des
Cercles Catholiques et des Associations Conservatrices. De voorzitter wordt Charles
Woeste. Zij komen heel erg met mekaar in aanvaring i.v.m. de organisatie van het
schoolsysteem (1e schoolstrijd)
In 1885 komt daar nog de Belgische Werkliedenpartij bij; deze partij wil in
eerste instantie het lot van de gewone arbeider verbeteren.
In 1893 ontstaat de Christene Volkspartij. (zie later)

Toelichting bij zoekgroep 2:
Zolang de inspraak van de gewone burger beperkt is, is ook de kans op
maatschappelijke verandering beperkt. Zolang het kleine groepje cijnskiezers het
voor het zeggen hebben, is de massa overgeleverd aan hun goede wil
tot verandering. De tegenstelling tussen de bezitters en de niet-bezitters wordt
steeds scherper; Europa leeft op een kruitvat.
De roep om inspraak kan niet onbeantwoord blijven.
Er komt verandering in het bestaande cijnskiesrecht.
Opnieuw zet Frankrijk de toon. Na de julirevolutie van 1830 is er opnieuw onrust in
februari 1848. Schets kort wat er aan de hand is.
Burgers roepen de republiek uit, er komt algemeen stemrecht voor mannen en sociale
eisen van de arbeiders moeten ingewilligd worden. De opstand wordt bloedig onderdrukt.
Lodewijk Napoleon, neef van Napoleon Bonaparte, maakt een einde aan die republiek en
laat zich in 1852 zelfs uitroepen tot Keizer Napoleon III.
De Parijse opstand gaat in Europa niet ongemerkt voorbij. Ga na in welke
buurlanden in 1848 nog revoltes zijn. Welke weerslag heeft dit op ons land?
Berlijn en Wenen (Ook in Praag, Milaan ...)
De Parijse opstand had ook gevolgen voor het politieke bestel in ons land: zo werd in
1848 de kiescijns verlaagd en konden derhalve al meer mensen gaan stemmen dan
in 1831. (van 46 099 kiezers naar 79 099)
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In welke mate wordt ons land meer democratisch? M.a.w. hoe komt er
inspraak voor een grotere groep burgers? De datum 1893 is cruciaal in dat
opzicht.
Er komt meervoudig algemeen stemrecht – met opkomstplicht - in 1893.
Concreet wil dat zeggen: mannen vanaf 25 jaar hebben een stem.
Een tweede en zelfs derde stem is mogelijk als men eigendom heeft, gezinshoofd is of
een diploma bezit (bekwaamheidskiezer). Als in 1893 met het cijnsstelsel 137 000
burgers mogen kiezen, worden dat er 1 370 687 met het algemeen meervoudig
stelsel. Bijna 300 000 hebben een tweede stem en 223 000 een derde stem. Zo zijn er
in totaal 2 111 127 stemmen!
Verkiezingen zullen er dus heel wat anders gaan uitzien!
Toelichting bij zoekgroep 3:
De bedoeling van deze zoekopdracht is het verband verleden – heden aan te tonen
en het onderwerp te actualiseren.
Vraag a. schenkt aandacht aan het parlement aire systeem omdat zo de lijn
verleden – heden kan doorgetrokken worden. Maar uiteraard kan de
leerkracht hier uitbreiden naar gemeenteraadsverkiezing en, Europese….
Vraag b. peilt naar een eigen houding t.o.v. het politieke bestel. Als binnen groep 3
de meningen versc hillen, is dat des te beter voor de disc ussie!
De leerling en brengen de conclusie van hun overle g wel mondeling over naar de
rest van de groep.
a. Spoor op wat er sinds 1893 veranderd is aan het parlementaire
kiessysteem in ons land.
- vanaf 1919: algemeen enkelvoudige stemplicht voor alle Belgische
mannen vanaf 21 jaar
- vanaf 1948: algemene enkelvoudige stemplicht voor alle Belgen, dus ook
voor de vrouwen!
- vanaf 1981: algemene enkelvoudige stemplicht voor alle Belgen
vanaf 18 jaar
Elke Belg die aan de volgende voorwaarden voldoet, heeft opkomstplicht bij alle
verkiezingen:
- minstens 18 jaar zijn,
- ingeschreven staan in het bevolkingsre gister van een Belgisc he gemeente,
- de burgerlijke en politieke rechten genieten (= niet veroordeeld zijn
wegens hoogverraad of tot minstens 5 jaar opsluiting).
b. Stemrecht en stemplicht. Vind argumenten voor beide systemen. Waar
ben jij voorstander van en waarom?
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2. Opkomend Vlaams bewustzijn.
Belangrijk in dit lesonderdeel is de vaststelling dat de Vlaamse beweging gegroeid is uit
het besef dat de Vlaming zowel sociaal- maatschappelijk als cultureel een
tweederangsburger was.
Toelichting bij zoekgroep 4:
Aan te raden is voor deze groep sterke leerlingen (voor geschiedenis) met inzicht en
interesse te nemen!
a. Zoek elementen die de uitdrukking “Uitgehongerde buiken hebben geen oren”
(J.L. Labiaux, 1846, uit “ Oproep aan alle ware Belgen) verbinden met de
uitdrukking “ Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”.
Leerlingen zouden moeten inzien dat wie honger (mislukte oogsten) heeft alleen maar
kan werken om te overleven. Tijd om naar school te gaan is er niet, ook niet voor
kinderen, want hun (beperkt) inkomen is noodzakelijk voor het gezin.
Uit het sociale luik blijkt ook dat de economisc he crisis in Vlaanderen
(textiel) reeds toeslaa t rond 1830 terwijl in de Waalse industrie maar
problemen beginnen op te duiken rond 1850 (trieste climax: zware rellen in de Borinage in
1886 – er vallen 24 doden)
Gevolg: vele Vlamingen gaan werken in Wallonië en dienen zich taalkundig
noodgedwongen aan te passen.
Maak ook gebruik van volgende bronnen:
Inkomen:
in 1854: Inkomen in een Vlaamse stoomspinnerij: man 0,80F vrouw: 0,54 F per dag
Waalse mijn: 2,07 F - 1,22 F
Ongeveer 70 % van het inkomen gaat naar voeding.

Scholing:
In Gent deden jongelui opzoekingwerk rond de figuur Charles Romain Clément
(1824 – 1915 ). Hun verslag levert zeker bruikbaar materiaal op.
Analfabetisme in de 19de eeuw ( www.sbh-gent.be/ Dynamo2/ Armoede/)

De getuigen bij de geboorteaangifte van Clément beweerden dat ze niet
konden schrijven. Het grootste deel van de akten van de personen die
we onderzocht hebben, bevatten de vermelding dat de persoon in
kwestie en/ of de getuigen niet konden schrijven. Dit is zeker een indic
atie van het groot analfabetisme bij de lagere klassen in de 19d e eeuw.
Door de politiek van het liberalisme werd noch de economische , noch de
sociale, noch de culturele teloorgang in Vlaanderen bestreden. De crisis
betrof niet alleen het materiële maar ook het mentale vlak: er was weinig
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beroepskennis en geletterdheid.
De oproepen tot verzet tegen de uitbuiting, voor geletterdheid en voor een
menswaardig bestaan wierpen in de eerste helft van de 19de eeuw weinig
vruchten af. Het enige wat de bezitlozen konden doen was nog langer en harder
werken om te overleven en de kinderen er steeds sterker bij betrekken. Het
proletariaat werd trouwens gewezen op de waarde van arbeid: wie bedelde, werkloos was,
werd uitgescholden voor luiaard. De helft van de bevolking was op de duur analfabeet. Kin
deren werden van jongs af ingeschakeld in de fabrieksarbeid . Het gebrek aan
onderwijs en de overheersing van het Fra ns als taal van de hogere klasse, vergrootte
de achterst and in Vlaanderen. Tot het begin van de tweede helft van de 19d e eeuw
konden kinderen, officieel vanaf 11 jaar, voltijds arbeiden, maar vaak waren ze veel jonger
en aan onderwijs viel weinig te denken. Kinderen moesten een vervangingsinkomen
opbrengen. Zo ontstond een vicieuze cirkel: gebrek aan onderwijs betekende ook een
economische achterstand. Geestelijke en materiële armoede was er alom. De
organieke wet van 1842 maakte het nochtans mogelijk dat overal in Vlaanderen
basisonderwijs werd georganiseerd. In 1845 telde Gent amper 5 gratis scholen. Dit
had overbevolking voor gevolg. Onderwijzers moesten vaak 9 tot 10 uur lesgeven
voor klassen van 100 leerlingen en meer. Een onmogelijke taak. Ouders namen hun
kinderen vaak mee naar de fabriek waar er toezicht was. Bovendien hadden ze het
geld broodnodig. De werkgelegenheid had duidelijk een invloed op de
schoolpopulatie. In tijden van hoogconjunctuur lag het schoolbezoek lager. In
tijd en van grote economische crisissen nam het schoolbezoek toe. Pas in 1889
werd een reglementering op kinder - en vrouwenarbeid aanvaard. De lonen
stegen, er was langzaam een positieve ontwikkeling over heel Vlaanderen, met
meer aandacht voor onderwijs en vorming van culturele waarden. Pas door de wet
van 19 mei 1914 werden alle kinderen tussen 6 en 14 jaar schoolplichtig. Die wet
trad echter maar in voege in 1918, na de oorlog. Deze wet was niet alleen
belangrijk in de bestrijding van het analfabetisme, maar was ook een belangrijke
stap tegen kinderarbeid.

De jonge Belgische staat wil de Nederlandse taal blijkbaar liever kwijt dan
rijk. Waarom? Zoek in het deeltje geschiedenis een paar frappante
voorbeelden.
Hier kan zeker verwezen worden naar uitspraken van Charles Rogier, Kardinaal
Mercier en naar de beslissing om Frans als officiële taal uit te roepen.

Zoekgroep 5:
Terwijl de financiële elite in Vlaanderen volledig verfranst is (vroegere bezettingen) zal de
geleidelijke verandering op gang gebracht worden door de Vlaamse intellectuele
bovenlaag. Schrijvers spelen daarbij een niet onbelangrijke rol.
a. Hendrik Conscience. Met welk werk gaf hij de Vlamingen hoop op een betere
toekomst? Hoe verklaar je dat hij net naar die historische periode teruggreep?
Van Conscience zegde men dat hij “ zijn volk …….” Vul aan en ga na waarom
men dat zegt.
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Hier zijn de slotzinnen van dat werk: : “Gij Vlaming, die dit boek gelezen hebt, overweeg
bij de roemrijke daden welke hetzelve bevat, wat Vlaanderen eertijds was – wat het nu
is- en nog meer wat het worden zal indien gij de heilige voorbeelden uwer Vaderen
vergeet!”

In perioden waarin het sle cht gaat, herbront men zic h vaak aan een meer glorieus
verleden. Dat was voor de Vlaming de periode van 1302, de Guldensporenslag, de
overwinning op de Fransen.
Met dit boek leerden velen ook echt lezen. Vandaar zijn bijnaam “de
man die zijn volk leerde lezen” . De verhalen over helden – hij schreef een
historisc he roman, geen geschiedenisb oek – bleven naklinken bij vele
Vlamingen.

b. Jan Frans Willems (1793 – 1846) krijgt ter wille van zijn Vlaamse inzet een ronkende
bijnaam. Ga na wat die naam is en waarom hij die verdiend heeft!
Waar heeft hij een standbeeld gekregen?
Welke culturele vereniging – de naam verwijst naar J.F.Willems ! - werd in 1851
opgericht?
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Willems wordt de vader van de Vlaamse Beweging genoemd. Zowel tijdens de
hereniging met Noord-Ne derla nd als bij de nieuwe Belgisc he staat nam hij het op
voor het Nederlands.
Hij was erg getroffen door het feit dat zijn vader geen ambtenaar had kunnen
worden omdat hij geen Frans sprak.
Zelf zette hij zic h binnen de Gentse rederijkerskamer De Fonteine in voor de
bevordering van het toneel in het Nederlands.
Zijn standbeeld staat op het Gentse St-Baafsplein: het jonge paar bovenop de
sokkel stelt het herrijzen de Vlaanderen voor. De medaillon toont het
hoofd van Willems en op de zijkant staat Reinaert de Vos afgebeeld.
Willems had dat middeleeuwse manuscript weer uitgegeven en hoopte zo de Vlamingen
fierheid te kunnen geven over hun literaire verworvenheden. In 1851 werd het (liberale)
Willemsfonds opgericht.
c. Wie was kanunnik Jean-Baptist David (1801 – 1866)? Welke verdiensten had hij
voor de Vlaamse beweging?
Waar heeft hij een standbeeld gekregen?
Welke culturele vereniging – de naam verwijst naar de kanunnik - werd in 1857
opgericht?

Vlaams prozaschrijver, taal- en letterkundige en historicus. Hij werd kanunnik en was
hoogleraar Nederlands en geschiedenis aan de katholieke universiteit te Leuven. Hij
werkte samen met J.F. Willems, met wie hij in 1836 te Brussel de Maetschappy ter
Bevordering der Nederduitsche Tael- en Letterkun de opric htte: op hun initiatief
kwam er het eerste Taelcongres, waarvan David voorzitter werd en dat door velen
beschouwd wordt als het begin van de Vlaamse Beweging.
Mede door zijn inspanningen kwam er een spellingseenheid in Noord en Zuid.
Het (katholiek) Davidsfonds werd gesticht in januari 1875 naar de naam van kanunnik JeanBap tist David en als reactie op het (lib erale) Willemsfonds. Zijn standbeeld staat in Lier.
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Zoekgroep 6:
a. De Vlaamse beweging leek misschien weinig slagkracht te hebben omdat de
voortrekkers intellectuelen / schrijvers waren, toch zal hun werk en inzet
stilaan een ruimer maatschappelijk draagvlak krijgen en kunnen de politieke
gevolgen niet uitblijven. Meer en meer eist het Nederlands – o.a. door
petities en manifesten - zijn plaats op!
Lees volgend fragment uit het “Manifest van het Nederlandsch Kunstverbond” uit
1856 – Antwerpen. (Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding p.23, S.Beelen, L. De
Poorter, P. Haeyaert, C. Vandenbroeke)
Welke wantoestanden haalt men aan ? Waarmee vergelijkt men de Vlamingen en de
manier waarop die behandeld worden?
“Sinds vijfentwintig jaar zijt Gij, Vlamingen, miskend verdrukt en vernederd. Sinds
vijfentwintig jaar wordt Gij in een vreemde taal aangesproken, gehoord,
gevonnist en gerecht. Sinds vijfentwintig jaar hebt gij Fra ns geld, een Frans hof, een
Franse wetgeving, een Frans bestuur, een Frans leger, een Fra ns gerecht. Sinds
vijfentwintig jaar heeft de regering alles aangewend om, onder de steeds
groeiende Fra nse invloed, dat enige te versmoren wat U nog als Nederla nder
overbleef: Uw taal, het vaderla nd der ziel….
Weest Fra ns, roept men ons toe, en alles zal gedaan zijn. Ha! Weest Fra ns!
Verbastert U! Verbrandt uw geschiedenis. Verloochent uw voorgeslacht. Laat U
van uw wortel rukken, waarop Gij voor eeuwen gegroeid zijt.
Verliest al wat de Nederlander kenmerkt. Verkoopt het Vaderland uwer ziel. Vergeet
uw afkomst, de roem die Gij in vorige eeuwen als Vlaming gewonnen hebt, en alles
zal gedaan zijn!”
Fra ns = Fra nstalig; Nederla nder = Nederla ndsspreken de
Hieruit blijkt dat de Vlaming voorgehouden werd zijn Nederlandse taal volledig prijs
te geven. M.a.w.: hij diende te verfransen.
De Vlaming wordt vergeleken met de door kolonialen onderdrukte volkeren!
b. Het was de verdienste van de arts en letterkundige Ferdinand
Snellaert (1809 – 1872 ) om de Vlaamse eisen op het politieke
toneel te brengen. Hij lag aan de basis van een
“petitionnement” in 1840. Zijn idee om een ideologisch
neutrale en zelfstandig Vlaamse nieuwe partij op te richten
mislukte evenwel: Vlamingen kozen partij voor katholieken of
liberalen. De Walen zag hij als een vreemd volk.
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De resultaten blijven niet uit: de regering De Decker (1855 – 1857) richt de “Commissie der
Vlaemsche Grieven” op.
Onderzoek wat de taak is van deze Grievencommissie.
Als verslaggever van de commissie moest Snellaert alle taalkla chten
inventariseren. Zo vroeg de commissie ook met aandrang de tweetaligheid van
o.a. onderwijs, bestuur, gerecht en leger. De lib erale regering weigerde echter
het grievenverslag te publiceren!
c. Krijgt de Vlaming nog niet waarop hij recht heeft, de eerste toegevingen worden
toch gedaan! Welke taalwetten komen er ?
1873: tweetaligheid van Vlaanderen in het strafrecht
1878: Nederlands in de administratie in de Vlaamse Provin cies (een Franse
vertaling mag erbij) ( = de wet De Laet)
1883 : Nederlands in het officiële middelbaar onderwijs tijdens de les
Nederla nds en enkele andere lessen. Maar, er waren geen sancties
indien de wet niet gevolgd werd. Bovendien waren vele leraren en de meeste
directeurs Nederlandsonkundig. De wet De Vigne – Coremans was dus een bijna lege
doos.
Pas in 1910 zal de wet Coremans- Vanderkin deren de onderwijst aal in het
vrij onderwijs officieel regelen, maar door tegenkanting vanuit religieuze
middens duurt het tot 1932 vooraleer het Nederla nds de onderwijstaal is in
het vrij onderwijs.
1898 : de Gelijkheidswet. Frans en Nederlands zijn juridisch gelijkwaardig: het
Staatsblad versc hijnt in de twee talen. Vlaanderen is wettelijk tweetalig.
KLASOPDRACHT
De Vlaamse Beweging is nog steeds actief. Ook nu dienen de belangen van de
Vlamingen nog beschermd, verdedigd te worden. Spoor op welke eisen de
Vlaamse Beweging nu – in de 21e eeuw – nog heeft.
Dit is een open vraag naar actualisering: leerlingen kunnen de opdracht krijgen om
bijvoorbeeld gedurende een week de politieke beric htgeving te volgen online, in
kranten, op radio en/of tv.

Het signaal vanuit de Kerk: de paus schrijft de encycliek Rerum Novarum.
Op dit teken van verandering wordt ingegaan in een apart lesonderdeel: daarin kan
gekozen worden voor een zeer korte aanpak of voor een langere, vakoversc hrijdende
aanpak (Engels).
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