
 
 

Kinderwet van 
Van Houten: 
Alle werkgevers 
maken minder winst 
omdat ze geen 
kinderen meer in 
dienst kunnen nemen 
Deze kaart mag pas 
gespeeld worden na 
Socialisme 
 

 
 
 
 

 
 

Loonsverhoging: 
De werknemers in 
jouw fabriek zijn blij 
omdat ze 
loonsverhoging 
krijgen. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Socialisme: 
Arbeiders gaan zich 
langzaam 
organiseren. 
Socialisme maakt 
stakingen, 
vakbonden, 
feminisme en sociale 
wetgeving mogelijk. 
 
 
 
 
 
 

Geloof: 
De arbeiders in jouw 
fabriek zijn net als jij 
katholiek en minder 
vatbaar voor 
socialisme en  zullen 
je langer steunen.   
 
 
 
 
 
 

Ouderdomswet: 
Alle werkgevers 
moeten bijdragen aan 
pensioen. 
Deze kaart mag pas 
gespeeld worden na 
Socialisme 
 

 
 
 
 
 
 

 

Rivier: 
Je fabriek ligt bij een 
rivier waardoor je 
minder 
transportkosten hebt 
Maximaal 1 
rivierkaart per speler 

 
 
 
 
 
 

 

Loonsverlaging: 
De werknemers in 
jouw fabriek zijn 
minder blij omdat ze 
loonsverlaging 
krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 

Feminisme : 
De vrouwen willen nu 
ook gelijke rechten, 
inspraak en betere 
betaling.  
Deze kaart mag pas 
gespeeld worden na 
Socialisme. 
 
 
 
 
 
 

Schots systeem: 
Dit systeem houdt in 
dat je minder 
werknemers per 
machine inzet. De 
werkdruk neemt toe 
 
 
 
 
 
 

Langere 
werkdagen: 
De werknemers in 
jouw fabriek moeten 
langere diensten 
draaien en hebben 
minder vrije tijd.  
 
 
 
 
 
 

Loonsverhoging: 
De werknemers in 
jouw fabriek zijn blij 
omdat ze 
loonsverhoging 
krijgen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Loonsverlaging: 
De werknemers in 
jouw fabriek zijn 
minder blij omdat ze 
loonsverlaging 
krijgen. 
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Stoommachine: 
De stoommachine 
wordt uitgevonden. 
Het wordt nu 
mogelijk om meer 
machinaal te werken 
in de fabrieken. 
Door machines 
ontstaat er meer 
vraag naar steenkool 
en ijzer om machines 
te bouwen en aan te 
drijven. 
 

 
 
 

IJzerertsmijn: 
Er zijn ijzerertsmijnen 
in de buurt van je 
fabriek. Dit zorgt voor 
minder 
transportkosten.  
Deze kaart mag pas 
gespeeld worden na 
Stoommachine. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Koloniën: 
Je fabriek heeft 
contacten met de 
kolonie en kan veel 
producten in deze 
kolonie verkopen 
(afzetmarkt). 
 
 
 
 
 

Schaapziekte: 
Door grote sterfte bij 
de schapen stijgen de 
wolprijzen. De 
fabrikant maakt nu 
minder winst door 
hoge inkoopprijzen 
van de wol. 
 
 
 
 
 
 

Steenkoolmijn: 
Er zijn 
steenkoolmijnen in de 
buurt van je fabriek. 
Dit zorgt voor minder 
transportkosten.  
Deze kaart mag pas 
gespeeld worden na 
Stoommachine.  

 
 
 
 
 
 

 

Rivier: 
Je fabriek ligt bij een 
rivier waardoor je 
minder 
transportkosten hebt 
Maximaal 1 
rivierkaart per speler 

 
 
 
 
 
 

 

Katoen: 
Uit India en later uit 
de VS komt goedkope 
katoen. Veel 
fabrieken gaan nu 
over op katoenen 
producten. Deze zijn 
van betere kwaliteit 
en zijn relatief 
goedkoper. 
 
 
 
 
 
 

Aardappelziekte 
Door de 
aardappelziekte en 
grote misoogsten zijn 
de prijzen van 
aardappels hoger. 
Arbeiders hebben 
amper genoeg geld 
om eten te kopen. 
Geldig tot 
Katoeninkoop 
 
 
 
 
 

Schots systeem: 
Dit systeem houdt in 
dat je minder 
werknemers per 
machine inzet. De 
werkdruk neemt toe 
 
 
 
 
 
 

Katoeninkoop: 
Ook jouw fabriek gaat 
nu over op de 
productie van 
katoenen producten. 
Je hebt geen wol meer 
nodig. 
Deze kaart mag pas 
gespeeld worden na 
Katoen  
 
 
 
 
 
 
 

Katoeninkoop: 
Ook jouw fabriek gaat 
nu over op de 
productie van 
katoenen producten. 
Je hebt geen wol meer 
nodig. 
Deze kaart mag pas 
gespeeld worden na 
Katoen  
 

 
 
 
 
 

 

Afschaffing 
slavernij: 
In de VS wordt 
slavernij afgeschaft. 
Er moet nu betaald 
worden voor de 
katoenplukkers.  
Productiekosten 
stijgen als je katoen 
inkoopt. 
 
 
 
Alleen voor  
mensen die  
katoen inkopen 
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Aanleg kanalen:  
Door de aanleg van 
kanalen in de buurt 
van jouw fabriek is de 
bereikbaarheid beter 
en dalen de 
transportkosten.  

 
 
 
 
 

 
 

Aanleg spoorlijn 
Door de aanleg van 
een spoorlijn in de 
buurt van jouw 
fabriek is de 
bereikbaarheid beter 
en dalen de 
transportkosten.  
Deze kaart mag pas 
gespeeld worden na 
Stoommachine  
 

 
 
 
 
 

Spinning Jenny: 
Door deze uitvinding 
kan men sneller en 
goedkoper garen 
spinnen waar stof van 
gemaakt wordt. Er 
zijn echter minder 
arbeiders nodig voor 
de productie nu. 
 
 
 
 
 
 

Stoomweefgetouw: 
Door deze uitvinding 
kan men sneller en 
goedkoper weven. Er 
zijn echter minder 
arbeiders nodig voor 
de productie nu. 
Deze kaart mag pas 
gespeeld worden na 
Stoommachine 
 
 
 
 
 

Aanleg kanalen: 
Door de aanleg van 
kanalen in de buurt 
van jouw fabriek is de 
bereikbaarheid beter 
en dalen de 
transportkosten.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Aanleg spoorlijn 
Door de aanleg van 
een spoorlijn in de 
buurt van jouw 
fabriek is de 
bereikbaarheid beter 
en dalen de 
transportkosten.  
Deze kaart mag pas 
gespeeld worden na 
Stoommachine  
 

 
 
 
 
 

Geloof: 
De arbeiders in jouw 
fabriek zijn net als jij 
katholiek en minder 
vatbaar voor 
socialisme en zullen je 
langer steunen. 
 
 
 
 
 
 

Luddieten: 
Boze arbeiders 
organiseren zich, 
breken ’s nachts in 
fabrieken in en slaan 
alle machines kort en 
klein.   
Deze kaart kan alleen 
gespeeld worden op 
iemand die 
stoomweefgetouwen 
heeft 
 
 
 
 
 

Stoomweefgetouw: 
Door deze uitvinding 
kan men sneller en 
goedkoper weven. Er 
zijn echter minder 
arbeiders nodig voor 
de productie nu. 
Deze kaart mag pas 
gespeeld worden na 
Stoommachine 
 
 
 
 

Staking: 
De arbeiders zijn 
ontevreden en gaan 
staken.  
 
 
 
 
 
 

Staking: 
De arbeiders zijn 
ontevreden en gaan 
staken.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Staking: 
De arbeiders zijn 
ontevreden en gaan 
staken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+5 $ +5 $ 

+5 $ ���� 

-5 $ -5 $ 

+5 $ +5 $ 

���� +5 $ 
���� +5 $ 

-5 $ 

 ���� 
-5 $ 



 
 

 

Arbeidersoverschot 
Er zijn teveel 
arbeiders. 
Fabriekseigenaren 
kunnen hun arbeiders 
uitkiezen en er is veel 
werkloosheid. 
Arbeiders durven niet 
te staken uit angst 
ontslagen te worden.  
Deze kaart leg je op een 
staking. Hij heft de 
staking op! 

 
 
 

 
 

Aanleg parken: 
Er worden parken 
aangelegd om het 
leven van de arbeiders 
aangenamer te maken.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Concurrentie: 
Je bent niet de enige 
die jouw soort 
producten maakt.  
Door concurrentie 
moet je de 
verkoopprijs laag 
houden. Dit betekent 
minder winst. 

 
 
 
 

 
 
 

Stukloon: 
Je betaalt je arbeiders 
in stukloon. Ze krijgen 
betaald per product 
wat ze hebben 
gemaakt. Hoe harder 
ze werken, des te 
meer ze verdienen. 
Deze kaart mag pas 
gespeeld worden na 
Stoommachine 
 
 
 
 
 

Aanleg parken: 
Er worden parken 
aangelegd om het 
leven van de arbeiders 
aangenamer te maken.  

 
 
 
 

 

Concurrentie: 
Je bent niet de enige 
die jouw soort 
producten maakt.  
Door concurrentie 
moet je de 
verkoopprijs laag 
houden. Dit betekent 
minder winst. 

 
 
 
 
 
 

 

Riolering: 
In de arbeiderswijk 
wordt eindelijk 
riolering aangelegd. 
De hygiëne van de 
arbeiders verbetert. 
Maximaal 1 
rioleringkaart per 
speler 
 
 
 
 

Stukloon: 
Je betaalt je arbeiders 
in stukloon. Ze krijgen 
betaald per product 
wat ze hebben 
gemaakt. Hoe harder 
ze werken, des te 
meer ze verdienen. 
Deze kaart mag pas 
gespeeld worden na 
Stoommachine 
 

Vakbonden: 
Arbeiders in jouw 
fabriek worden lid van 
de vakbond. Je moet ze 
tevreden houden en kan 
ze minder uitbuiten, 
anders heb je iedereen 
tegen je.  

Nieuwe woning: 
Er worden nieuwe 
arbeiderswoningen 
gebouwd, waardoor 
de levensomstandig-
heden van de 
arbeiders beter 
worden. 
 
 
 
 
 
 

Cholera: 
Door slechte 
woonomstandigheden 
breekt een 
choleraepidemie uit. 
De arbeiders vrezen 
voor hun leven. 
Deze kaart blijft 
liggen tot riolering of 
nieuwe woningen bij 
je fabriek. 

 
 
 
 
 

 

Veiligheids-
voorschriften 
Om de arbeidsom-
standigheden te 
verbeteren en 
stakingen te 
voorkomen, komen er 
veiligheidsvoor-
schriften in de fabriek. 
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Concurrentie: 
Je bent niet de enige 
die jouw soort 
producten maakt.  
Door concurrentie 
moet je de 
verkoopprijs laag 
houden. Dit betekent 
minder winst. 

 
 
 
 

 
 
 

Stukloon: 
Je betaalt je arbeiders 
in stukloon. Ze krijgen 
betaald per product 
wat ze hebben 
gemaakt. Hoe harder 
ze werken, des te 
meer ze verdienen. 
Deze kaart mag pas 
gespeeld worden na 
Stoommachine 
 
 
 
 
 

Riolering: 
In de arbeiderswijk 
wordt eindelijk 
riolering aangelegd. 
De hygiëne van de 
arbeiders verbetert. 
Maximaal 1 
rioleringkaart per 
speler 
 
 
 
 

Vakbonden: 
Arbeiders in jouw 
fabriek worden lid van 
de vakbond. Je moet ze 
tevreden houden en kan 
ze minder uitbuiten, 
anders heb je iedereen 
tegen je.  
 

Vakbonden: 
Arbeiders in jouw 
fabriek worden lid van 
de vakbond. Je moet ze 
tevreden houden en kan 
ze minder uitbuiten, 
anders heb je iedereen 
tegen je.  

Nieuwe woning: 
Er worden nieuwe 
arbeiderswoningen 
gebouwd, waardoor 
de levensomstandig-
heden van de 
arbeiders beter 
worden. 
 
 
 
 
 
 

Cholera: 
Door slechte 
woonomstandigheden 
breekt een 
choleraepidemie uit. 
De arbeiders vrezen 
voor hun leven. 
Deze kaart blijft 
liggen tot riolering of 
nieuwe woningen bij 
je fabriek. 

 
 
 
 
 

 

Veiligheids-
voorschriften 
Om de arbeidsom-
standigheden te 
verbeteren en 
stakingen te 
voorkomen, komen er 
veiligheidsvoor-
schriften in de fabriek. 
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