
Aan het werk 
in de textielfabriek

Tijdvak: Tijd van burgers en stoommachines  
(onderdeel: industriële revolutie)

groep 6

Noordoost-Twente

3

inhoud



Docentenhandreiking  

Aan het werk in de textielfabriek

naar 
begin

inhoud

Noordoost-Twente

Samenvatting
Deze les gaat over de textielindustrie in Twente. Tijdens 
de voorbereidende les krijgen de leerlingen op school 
een inleiding op het bezoek aan De Museumfabriek. In 
het museum zelf ontdekken de kinderen de werking van 
het weefgetouw, leren over het leven van de arbeiders en 
maken draad met een spintol. Tenslotte verdiepen kinderen 
zich tijdens de verwerkingsles op school in de gebarentaal 
die in de fabrieken werd gebruikt en passen deze zelf toe. 

Doel  van de les: 
De leerlingen weten:
•  In Twente en vooral in Enschede was heel veel 

textielindustrie
•  Eén stoommachine dreef een hele fabriek aan
•  Wat er gemaakt werd in een Twentse textielfabriek
•  Hoe het was om in zo’n fabriek te werken
•  Hoe een weefgetouw werkt
•  Hoe je zelf draad kan maken van onbewerkte wol met een 

spintol

Werkvorm

Stap 1
De docent introduceert de les klassikaal:
•  Toon de schoolplaat van Enschede (uit het begin van 

de twintigste eeuw) op het digibord, zie afbeelding bij 
‘Achtergrondinformatie’, en laat de leerlingen vertellen 
wat ze zien op de plaat. 

•  Vertel dat door de industrialisatie een kleine plaats (zoals 
Enschede was in de eerste helft van de negentiende 
eeuw) in een paar decennia kon uitgroeien tot een stad 
vol met fabrieken. En dat dit allemaal kwam door de 
uitvinding (in Engeland) van de stoommachine. 

Start de presentatie ‘Arbeiders en ambacht VL 
(presentatie)’ – Download hier:  
https://lessen.tetem.nl/rce/lesson/1402 

TOON AFBEELDING 1
Vertel: Binnenkort gaan we een workshop doen van 
Roombeek Cultuurpark. We gaan met de klas naar De 
Museumfabriek. In De Museumfabriek kan je allerlei dingen 
bekijken over de natuur- en cultuurgeschiedenis. Wij gaan 
ernaartoe en leren daar van alles over textiel maken, en 
ook gaan we zelf draden spinnen. Vandaag bereiden we 
ons voor op ons bezoek.

1800< 1860 1870 1880 1960 1970 1980 19901900 1950 2000 <1890 1910 1920 1930 1940

groep 6



TOON AFBEELDING 2
Vertel: Hier zie je De Museumfabriek. Het is nu een 
museum, maar vroeger was het een textielfabriek.
Vraag: Wat is textiel? Antwoord: Textiel is eigenlijk alles 
wat geweven is met draden.
Vraag: Wat is weven? Antwoord: Weven is een heel oude 
techniek, waarbij horizontale (liggende) en verticale 
(staande) draden door elkaar worden vervlochten. Zo 
maak je lappen stof. En die stof kan je weer gebruiken 
om kleren van te maken, bekleding van meubels of 
bijvoorbeeld theedoeken. Als je iets hebt geweven noem je 
het textiel.

Toon afbeelding 3
Vraag: Wat zie je hier?
Vertel: In Twente stonden vroeger heel veel fabrieken 
waar ze textiel maakten. Daar werkten heel veel 
mensen. En zelfs kinderen moesten in de fabrieken mee 
werken. De weefgetouwen moesten worden bediend 
om stoffen te weven. In De Museumfabriek gaat we zo’n 
oud weefgetouw bekijken. Je ziet op de afbeelding de 
machines met de mensen die aan het werk zijn. Je ziet ook 
twee kinderen aan het werk.

Stel de volgende vragen:
•  Zie je de draden en lapjes textiel op de foto’s?  

Wijs ze eens aan.
•  Denk je dat het leuk werk was?
•  Wie zou er wel eens een dagje in een fabriek willen 

werken?

Vertel: Het was zwaar werk en men moest lang werken. 
De mensen werden slecht betaald en sommige klusjes 
waren ook nog eens ongezond om te doen. Tegenwoordig 
werken kinderen niet, maar gaan ze naar school. En de 
mensen die in fabrieken werken, hebben het een stuk 
veiliger dan toen.
Tijdens de workshop ‘Arbeiders en ambacht’ in De 
Museumfabriek in Enschede leer je nog meer over 
werken in de fabriek en ga je zelf draden maken. Wie weet 
waarvan draden gemaakt kunnen zijn? 

Antwoord: Katoen (een plant), vlas (een plant) en wol 
(van schapen) en tegenwoordig ook van niet natuurlijke 
materialen, zoals polyester (een soort kunststof/plastic).

Vraag:
•  Hoe kom je aan wol?
•  Wie heeft wel eens gezien hoe het schapenscheren in zijn 

werk gaat?
•  Wat kun je erover vertellen?

TOON AFBEELDING 4 (dit is een video)
Vertel tijdens het filmfragment: Op deze video zie je 
hoe schapen worden geschoren. Dat gebeurt meestal in 
mei of juni. Dan wordt het warmer. Voor de schapen is 
het heerlijk fris, hun jasje wordt uitgedaan. De schapen 
moeten wel goed vastgehouden worden tijdens het 
scheren. Het scheren doet geen pijn bij de schapen. Het 
is vergelijkbaar met als je kort haar hebt, en het wordt 
opgeschoren met een tondeuse. Het bijzondere aan dit 
filmpje is dat jullie straks bij De Museumfabriek wol gaan 
gebruiken van de schapen van die meneer die je ziet in het 
filmpje. Dit is schaapherder Rob, en die houdt veel soorten 
verschillende schapen op een boerderij in Drenthe. Hij 
behandelt de schapen heel goed, en zijn kudde onderhoudt 
de heidevelden en natuurreservaten in Drenthe.
Optioneel: bekijk met de kinderen de website van 
schaapherder Rob op www.purewol.nl. Er is hier veel 
informatie te vinden over wol, en over de kudde van Rob.

TOON AFBEELDING 5
Vertel: Als de wol dan gewassen is, kan je er draden 
van maken. Vaak gebeurt dit in fabrieken. Maar tijdens 
de workshop gaan jullie zelf leren hoe dit moet, met een 
spintol. Dat is het voorwerp dat je ziet op het plaatje.

Opdracht
Geef de kinderen verschillende draden of als alternatief, 
verschillende lappen stof. Bekijk samen wat het verschil is 
tussen de draden.
Vertel: Je gaat nu onderzoek doen naar verschillende 
draden. Bestudeer ze goed van dichtbij, en doe er testjes 
mee. Op het bord zie je onderzoeksvragen. Probeer deze 
met je groepje te beantwoorden.

TOON AFBEELDING 6
Vragen:
1. Welke draden zijn fijn, grof, dik, dun?
2. Waaraan zie je dat?
3. Wat gebeurt met de draad als je daar hard aan trekt?
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4.  Wat gebeurt met een stuk stof als je eraan trekt? Hoe 
komt dat?

5. Welke draad kun je goed buigen? Hoe komt dat?
6. Welke draden kun je uit elkaar trekken of peuteren?
7. Waarom kan dat (draad bestaat uit meerdere draden)?
8. Welke kleuren heeft jouw draad?
9.  Is de draad geverfd of is dit de natuurlijke kleur van de 

draad?

Bespreek daarna:
•  Kijk eens naar je eigen kleren. Herken je draden die we 

bekeken hebben in je eigen kleren?
•  Kun je je voorstellen dat kleding heel vroeger gemaakt 

werd van zelfgesponnen draden?
•  Weet je hoe draad tegenwoordig wordt gemaakt (met 

machines in de fabriek)?

Optioneel: laat de kinderen per groepje hun bevindingen 
opschrijven op papier.

Reflecteer met de leerlingen wat ze hebben ontdekt 
tijdens hun onderzoek. Stel bijvoorbeeld de volgende 
vragen:
•  Wat hebben jullie ontdekt bij het onderzoeken van de 

draden?
•  Welke draden leken op elkaar? Welke waren juist heel 

verschillend?
•  Wie kan in zijn eigen woorden vertellen wat textiel is?
•  En wie kan vertellen wat spinnen is?
•  Wat vond je het leukste vandaag?

Stap 2
De kinderen brengen een bezoek aan De Museumfabriek 
voor de workshop Arbeiders en ambacht. Deze workshop 
wordt verzorgd door een RCE-docent. De kinderen 
bekijken industrieel erfgoed in De Museumfabriek 
en ze beluisteren verhalen over het werken in een 
textielfabriek. Ze onderzoeken hoe een weefgetouw werkt 
aan de hand van een demonstratie van een wever. Ook 
zien ze in het Los Hoes hoe men daar zelf draden spon 
door middel van een spintol. De leerlingen leren hoe men 
vroeger zelfvoorzienend leefde door middel van het leren 
van ambachten. Daarna bekijken ze elkaars gesponnen 
draden en reflecteren op de les door te kijken naar hun 
eigen werk en dat van anderen.  

Stap 3: Verwerkingsles
De kinderen hebben in De Museumfabriek aan den 
lijve ondervonden hoeveel lawaai zo’n aangedreven 
weefgetouw maakt. Ook hebben ze meer gehoord over 
hoe het was om te werken in zo’n fabriek. Ze krijgen ter 
verwerking een opdracht om zich goed in die tijd in te 
kunnen leven. 

Toon de bijlage Gebarentaal op het digibord. Leg uit: de 
arbeiders brachten een heel groot deel van de dag en van 
de week (ook op zaterdag) in de fabriek door. Al die tijd 
konden ze niet met iemand anders praten omdat er teveel 
lawaai was. Daarom bedachten ze gebarentaal. Bekijk en 
bespreek samen met de kinderen enkele van de gebaren. 
Geef de kinderen in tweetallen de opdracht om elkaar het 
volgende te vertellen: ‘Ik ben laatst aangereden door een 
fiets en ik was gewond. Er moest een dokter bij komen 
want ik had een gat in mijn been. Daarna kwam ik naar de 
fabriek. Maar ik moest in het kantoor komen en toen kreeg 
ik van de baas tien cent boete omdat ik te laat was.’ Vertel 
dat ze gebaren die er nog niet zijn, zelf mogen bedenken. 
Laat enkele teams het voorspelen aan de rest. Wie tijd 
over heeft mag zelf nog een verhaaltje bedenken aan de 
hand van de gebaren. 

Nabespreking
Blik samen met de leerlingen terug op de lessen. 
Bespreek zowel het proces als de inhoud. Stel 
bijvoorbeeld de volgende vragen:
•  Wat hebben jullie geleerd over de textielindustrie?
•   Wat hebben jullie geleerd over Enschede Textielstad?
•  Had jij in een textielfabriek willen werken? Waarom wel 

of waarom niet?
•   Wat hebben jullie geleerd over spinnen en weven? 
•  Wat vond je het meest bijzondere van het bezoek aan De 

Museumfabriek
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ALTERNATIEF
Naast deze les, waarin de focus ligt op het ambacht 
van het spinnen en weven, is er ook een alternatieve 
les beschikbaar. In de alternatieve les leren 
leerlingen over de veranderde werkwijze in de 
industrie: van het ambachtelijk handwerk naar de 
inzet van robotica. Tijdens de workshop van deze 
les gaan de leerlingen een robot programmeren, 
waardoor er een sterke link wordt gelegd met de 
leerdoelen aansluitend bij Wetenschap & Techniek.
Mocht u interesse hebben in deze alternatieve les, 
neem dan contact op met Roombeek Cultuurpark 
Educatie, Loes Schippers via  
loes@roombeekcultuurpark.nl 

Tijdsduur 
•  Stap 1 in de klas: 45 minuten
•  Stap 2 in het museum: 90 minuten (reistijd niet 

inbegrepen)
•  Stap 3 in de klas: 60 minuten
•  In totaal: 3 uur en 15 minuten

Lesbenodigdheden voorbereidende les
•  Digibord
•  Verschillende draden van circa 15 cm. lang, bijv. 

naaigaren, wollen garen, polyester draad, een 
gescheurd lapje katoen. Is het moeilijk om losse 
draden te verzamelen, verzamel dan stof gemaakt 
van verschillende draden, bijvoorbeeld: oud T-shirt, 
grof geweven sjaal, vest, trui, theedoek, handdoek, 
kussensloop, etc.

•  Scharen
•  1 print per twee kinderen van de bijlage ‘Gebarentaal’
•  Optioneel: papier en schrijfgerei.

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Eventueel achtergrondinformatie lezen om te vertellen 

bij beelden die op het digibord geprojecteerd kunnen 
worden.

•  Zet de bijlagen klaar op het digibord en download de 
presentatie ‘Arbeiders en ambacht VL (presentatie)’ en 
het filmpje ‘Arbeiders en ambacht VL (video)’ via https://
lessen.tetem.nl/rce/lesson/1402 
Maak per groepje kinderen een serie van verschillende 
draden en garens. 

•  Tijdig contact opnemen met Roombeek Cultuurpark 
Educatie (minimaal vier weken van tevoren, zie 
contactinformatie).

•  Begeleiding regelen voor het museumbezoek.

Extra links
Filmpje over de Twente textielindustrie
https://www.youtube.com/watch?v=inRp_h32hIA
(zoekterm op YouTube “Thomas Ainsworth de Twentse 
textielindustrie”)

Filmpje over stoommachines 
https://schooltv.nl/video/kinderarbeid-in-nederland-
hard-werken-voor-weinig-geld/#q=kinderarbeid%20in%20
nederland
(zoekterm op de website van SchoolTV “hard werken voor 
weinig geld”)

Filmpje over kinderarbeid 
https://schooltv.nl/video/kinderarbeid-in-nederland-
hard-werken-voor-weinig-geld/#q=kinderarbeid%20in%20
nederland
(zoekterm op de website van SchoolTV “hard werken voor 
weinig geld”)

Contactinformatie
Loes Schippers, Roombeek Cultuurpark Educatie
loes@roombeekcultuurpark.nl



De industriële revolutie
De industriële revolutie begint na de uitvinding van de 
stoommachine. Het was een revolutie: een grote verande-
ring. Door de industriële revolutie veranderde de manier 
waarop spullen werden gemaakt. Eerst werden spullen 
(zoals kleding) met de hand gemaakt. Door de industri-
ele revolutie konden de spullen met machines gemaakt 
worden. Machines konden veel sneller de spullen maken. 
Hierdoor werden de spullen ook goedkoper en konden 
meer mensen het kopen. De industriële revolutie begon 
in de achttiende eeuw in Groot-Brittannië. Het werk in de 
textiel veranderde. Het weven gebeurde niet meer met de 
hand maar met een machine. 
Door de industriële revolutie groeiden de steden. Er was 
minder werk op het platteland. Kleine bedrijfjes op het 
platteland konden niet meer op tegen de grote bedrijven 
in de stad. De fabrieken werden bij de steden gebouwd. 
Steeds meer mensen verhuisden daarom naar de stad.

Stoommachines
De stoommachine is een belangrijke uitvinding. Daarvoor 
werd de waterkracht en trekkracht van dieren het meest 
gebruikt. In 1769 verbeterde James Watt in Schotland de 

stoommachine zo goed, dat hij minder kolen gebuikte en 
meer kracht kon leveren. Nu kon hij worden gebruikt om 
spin- en weefmachines aan te drijven. Deze uitvinding 
zorgde ervoor dat de machines in de fabrieken werkten. 
Maar ook in molens, mijnen en stoomtreinen.

Textielfabrieken
Een plek waar stoommachines werden ingezet waren de 
textielfabrieken. Voor de industriële revolutie werd het 
meeste werk thuis gedaan. Voor boeren was het maken 
van textiel een bijverdienste. Ze werkten op spinnewielen 
of weefgetouwen. De hoeveelheid spullen die ze konden 
maken was niet erg groot. Dit veranderde door een aantal 
uitvindingen, zoals de spinmachine (1764) en de weefma-
chine (1789). De weefmachine wordt aangedreven door 
de stoommachine. In de negentiende eeuw stonden er in 
Twente zo’n 160 fabrieken. In 1940 werkte bijna 80 pro-
cent in de textielfabrieken. Nu werken er nog maar weinig 
mensen in textielfabrieken in Nederland. Fabrieken in het 
buitenland kunnen veel goedkoper de textiel maken.

Bron: https://wikikids.nl/Industri%C3%ABle_revolutie  
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Praten in de fabriek met gebaren  
Als in de textielfabriek alle machines stonden te ratelen, was er enorm veel lawaai. De mensen werkten zonder ge-
hoorbescherming en wie er lang werkte, werd steeds dover. Met elkaar praten kon niet vanwege het lawaai. Maar als 
je twaalf uur per dag met elkaar aan het werk was, wilde je wel eens iets vertellen aan een ander. Daarom hadden de 
arbeiders gebarentaal ontwikkeld. Zo konden ze toch hele gesprekken met elkaar voeren!

Gebaar om te starten met 
een gesprek: naar iemand 
kijken en zwaaien om zijn of 
haar aandacht te trekken.

Dit zijn gebaren voor ‘de baas’. Als die eraan kwam 
waarschuwden de arbeiders elkaar, want als iets hem 
niet beviel kon hij je van het ene op het andere moment 
ontslaan...

 Dit gebaar grijpt de ‘kant’ van het ‘oor’ en 
betekent dus dat jijzelf of een ander naar 
het kantoor moet komen. Dat beloofde 
vaak niet veel goeds...

Behalve een standje kreeg je misschien ook nog wel 
een boete, oftewel een korting op je loon! Bijvoorbeeld 
vanwege te laat komen of een weeffout in je stof. Dit 
gebaar betekent ‘een gulden boete’ (dat was toen veel!): 
een rondje met de ene hand en ŽŽn vinger omhoog van 
de andere hand.

Vroeger noemden ze ‘een standje krij-
gen’ ook wel ‘de baard eraf krijgen’. 
Dit gebaar betekent dus dat je een 
standje hebt gekregen van de baas. 

Dit gebaar betekent: Hoe laat 
is het? De mensen hadden 
toen zakhorloges. 

Mensen die op het kantoor van de 
fabriek werkten hadden deftige kleren 
aan, een pak en een wit overhemd er-
onder met een hoge boord. Dit gebaar 
betekent ‘hoge boord’, dus: er komt 
iemand van het kantoor aan. 



Dit gebaar betekent dat 
iemand heel hard moet 
werken: hij veegt het zweet 
van zijn voorhoofd.

De vuisten bewegen van 
elkaar af: er is iets kapot.

Door de handen in elkaar te 
leggen bedankte je degene 
die je daarbij aankeek. 
Bijvoorbeeld voor het op
je machine letten als je 
even naar de wc moest.

Met de ene hand de andere 
pols voelen betekende
dat er een dokter moest 
komen.

Als een arbeider zo gaat 
staan en dan ook nog met 
die uitgestrekte armen 
naar de machine wijst, wil 
hij de baas vertellen dat de 
machine niet goed werkt.

Dit gebaar betekent: het 
is te donker, ik kan niet 
genoeg zien.

Ongelukken gebeurden 
vaak in de fabrieken.
De arbeiders hadden geen 
beschermende kleding en 
de machines waren niet 
beveiligd. De wijsvinger in 
de mond betekende dat er
een ongeluk was.



De gesprekken gingen niet altijd over het werk. Mensen vertelden elkaar natuurlijk ook persoonlijke dingen. Bijvoorbeeld 
hoe het meisje eruitzag waarmee je op zaterdagavond had gedanst: groot of juist klein, met een bol of juist smal gezicht.

Deze beweging betekent dat er een 
kind gewiegd moest worden (met 
de voet de wieg laten schomme-
len). En dus dat deze persoon geen 
tijd had om te gaan dansen…

De polsen over elkaar betekent:
ik ben opgepakt door de politie!

En de vinger op de keel
leggen betekent dat je
heel erg boos op iemand
bent. Stik!


