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Hoofdstuk I

Arbeidsmarl<tonderzoel< en
Nederlandse steenl<olenmijnbouw
D E ARBEIDSMAR.KT VOOR. MI J NW ERKERS

Met de opening van de Oranje-Nassau Mijn in Heerlen in 1899 ging de Nederlandse mijnbouw een nieuwe periode in. Vergeleken met de traditionele mijnbouw die van oudsher in
Kerkrade was geconcentreerd, werd de steenkolenwinning in de twintigste eeuw gekenmerkt door grootschaligheid. De nieuwe mijnen verschenen in een betrekkelijk klein gebied in bet zuiden van de provincie Limburg. De mijnstreek strekte zich uir van de Dttitse
grens bij Kerkrade in het oosten tot aan de Maas ter hoogte van Geleen in het westen. Aan
de Duitse kant van de grens ging het Nederlandse mijngebied over in het kolenbekken rond
de stad Aken. Daar was de steenkolenmijn bouw, die er, net als in Kerkrade, terugging tot de
Middeleeuwen, in de loop van de negentiende eeuw geëxpandeerd. 1 Ten westen van de Maas
sloot het Kempische kolenbekken aan op de Nederlandse mijnstreek. De exploitatie van de
kolenlagen in de Kempen ging in het begin van de twintigste eeuw van start.'
De omwikkeling van de mijnbouwsector betekende een grondige transformatie van de
regio, waar de economie en de arbeidsmarkt traditioneel in hoofdzaak waren gebaseerd
op landbouw en kleinschalige plattelandsnijverheid. Met de komst van de mijn veranderde de structuur van de regionale arbeidsmarkt. Kwalitatief, doordat nieuwe beroepsdeelmarkten ontstonden, gerelateerd aan de mijnbouwsecror. 3 Ook in kwantitatieve zin deed de
mijnbouw een zwaar beroep op de regionale arbeidsmarkt. De vraag naar mijnwerkers was
enorm. Op deze plaats kan als illustrering worden volstaan met de vaststelling dat i.n 1958
de Nederlandse mijnbouwsector werk bood aan ruim 60.000 mensen, terwijl dat aantal zes
decennia eerder nauwelijks 500 bedroeg.~
De transformatie was een ruimtelijk langzaam opschuivend proces. Naarmate de mijnbouw in de loop va11 de twintigste eeuw vanu it Kerkrade in noordwestelijke richting uitbreidde, werden steeds nieuwe gebieden opgenomen in de arbeidsmarkt voor mijnwerkers. Dit proces werd gestimuleerd door de uitbreiding van de verkeersinfrastructuur en de
vervoersmogelijkheden. Omstreeks r960 was vrijwel de hele provincie Limburg in het bereik van de arbeidsmarkt van de mijnbedrijvcn gekomen, al nam in het algemeen het rela1 Friedrich S<ohu ndcr. Gt11hl<h1t dts ,,achmrr S1tinkohlmbrr~h~u.1 (Es~cn 1968).
2 l.uc Minre.n e.3 .• ëtn rrnwstunkool rn L1111bu1:g (Tielt 1991); Tine De R.ijck en Griel\':1 11 /.kulder. Dt t11b11r9rrs. hn l<>Cialt ,qmhmlln1>
uan dr l1mburgit mijnu.~1·k-rrt (Bercbem 2000).
l In de cheorievom1ingo1't"T arbddsm:trkten wordr er .ilgemeen van uirgegadn dJC ·de :trhcidsm.Hkl' foitelijk een conglomernati6
\':lil allerlei deelmarlm~n ofsegm<'ntcn. Een 11:111 de lijnen w.1.1rlung> een indeling v.111 deelmarkten !..•rn worden gc111:1:1kr is die van
bc~pl'spcdfieke kwalificm\':5 Zit onder meer: H.G. ll.tm.1kcr. 1\rbnchmarl1 tn pmonttl~oort1tnm9 (Alphen ~:lil den R.ijn/8russcl
1978') 66·67: C. de Galan en A.l.M. •"1n Milr<'nburg. Emnom111'11n dtarbnd (Alphen aan dm PJjn u)91 1153: !aequo •m1 Hooi. Drnr·
bt1d1mori1 ali ar(lla. Arbt1drmorl1problmit11 in sonol1l91Sth pmp«tuj (,\m,tertbm 1987) 46·49.
4 Sodaal Historisch Cenm11111•oor Limburg tverder SI !Cl.). t1rrl11eflie:nmmh1kr Stttn~Oltn11111ntn 1n l.lmbur9 tt'trdn GSLI. S1.m"riek.
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