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Tijdvak 8: de tijd van Burgers en Stoommachines (1800 - 1900) 
 
Burgers staan voor de ontwikkeling staatsburgerschap 
en kiesrecht en stoommachines voor de industrialisatie die in dit tijdvak een 
belangrijke rol speelden. 
 
confessionalisme 
democratisering 
emancipatiebeweging 
feminisme 
imperialisme 
industriële revolutie 
industriële samenleving 
liberalisme 
modern imperialisme 
nationalisme 
politieke stroming 
sociale kwestie 
socialisme 
 

Inleiding voor de docent 
Het thema "leven en werken in de mijnindustrie" past het beste bij tijdvak 8, de tijd van 
Burgers en Stoommachines.  
In 1899, juist voor het afsluiten van deze tijdvakperiode, werden de eerste steenkolen in 
Heerlen op industriële schaal naar boven gebracht. De ontwikkeling die de mijnindustrie in 
de twintigste eeuw -tijdvak 9- doormaakte, kan als Limburgs voorbeeld dienen voor de 
industrialisatie zoals beschreven in tijdvak 8. 
 
De lessen over "Leven en werken in de mijnindustrie" behandelen de volgende 
kenmerkende aspecten uit tijdvak 8: De vet gedrukte begrippen krijgen de meeste 
aandacht. De cursief gedrukte begrippen komen zijdelings aan de orde. 
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confessionalisme (Poels) 
emancipatiebeweging (vakbonden) 
industriële revolutie 
industriële samenleving (Urbanisatie, kapitaal, arbeid, migratie, wonen) 
liberalisme 
politieke stroming 
sociale kwestie 
socialisme 
 

Woordenlijst 
  Akkerbouw 

 
 

 

De akkerbouw is een onderdeel van de landbouw, en houdt 
de benutting van braakliggend land door verbouw en  
het oogsten van gewassen in. 

Brandstof 
 
 
Concessie 

 

Materiaal dat door verbranding zorgt voor verwarming  
of aandrijving .  
Steenkolen, benzine en gas zijn voorbeelden van brandstoffen. 
Het recht om onder de grond delfstoffen als kolen te mogen winnen. 

Fabriek 
 

 

Groot bedrijf waar met machines grote hoeveelheden  
producten worden gemaakt. 

Handel 
 

Aankopen en verkopen van producten, vaak op een markt 
Industrialisatie 
 
 
 

 

De omwenteling van het met de hand produceren naar  
machinaal produceren van goederen. Er komen dan steeds  
meer fabrieken waar de mensen werk vinden.  
Steden gaan dan sterk groeien. 

Industrie 
 
 

 

Alle activiteiten waarbij de mens grondstoffen bewerkt om er  
nieuwe producten van te maken. De productie gebeurt in  
aparte werkplaatsen, met machines en in grote series. 

Industriële revolutie 
 
 

 

Periode in de geschiedenis (tussen 1750 en 1914) waarin  
landbouwproductie in korte tijd wordt vervangen door 
 industriële productie in fabrieken. 

Kolonie 
 

In de Mijnstreek: een woonwijk voor mijnarbeiders en -beambten 
Liberalisme 
 
 
 
 

 

Politieke stroming die ontstond in de tweede helft van de  
negentiende eeuw, als ondersteuning van het idee van de vrijheid  
van iedere individuele burger.  
Aanhangers willen niet dat de regering zich met de handel en  
productie bemoeit. 

Middel van bestaan 
 

 

De manier waarop mensen hun inkomen kunnen verdienen of in hun  
levensonderhoud kunnen voorzien. 

Nijverheid 
 

Industrie, de verwerking van grondstoffen. 
Ondergrondse 
vakschool 

 

Speciale school, OVS,  waar jongens tussen 14 en 17 jaar een  
vakopleiding tot mijnwerker kregen. 

Particuliere mijnen 
 

 

Mijnbedrijf in het bezit van (particuliere) personen of  
ondernemingen, niet van de staat. 

dr. Poels 
 
 

 

Priester (1848-1948) die in de Mijnstreek opkwam voor mijnwerkers  
en de Christelijke Mijnwerkersbond.  
Hij was ook betrokken bij woningbouw voor mijnwerkers. 

Politieke stroming 
 

Voorbeelden zijn liberalisme, socialisme, confessionalisme. 



 
Sociale kwestie 
 
 
 

 

Arbeidersvraagstuk genoemd, kwam op in de 19e eeuw als gevolg 
van de Industriële revolutie. Onder de sociale kwestie vallen de  
slechte woon- en arbeidsomstandigheden, vrouwen- en kinderarbeid,  
hongerlonen en massale werkloosheid. 

Socialisten 
 
 

 

Politieke stroming die streeft naar gelijke mogelijkheden en rechten voor  
alle burgers. Alle productiemiddelen vormen gezamenlijk bezit. De invloed  
van de staat is groot. Arbeiders zijn vaak aanhangers 

Staatsmijnen 
 

Mijnbedrijf in het bezit van de staat of overheid. (Sinds 1902) 
Staking 
 
 

 

Weigering van werknemers om het opgedragen werk te verrichten,  
meestal met het doel het afdwingen van gunstiger arbeidsvoorwaarden  
als hoger loon of meer veiligheid. 

Steenkool 
 
 

 

Brandbare delfstof met een meer of minder glanzende zwarte kleur,  
ontstaan uit afgestorven plantenmateriaal dat onder hoge druk 
 verkoold is. Ontstaan in het tijdperk Carboon (330 miljoen jaar geleden). 

Stoommachine 
 
 

 

Werktuig, voor het aandrijven van andere werktuigen, dat zelf wordt  
aangedreven met behulp van stoom. James Watt verbeterde deze  
machine rond 1785.  

Urbanisatie 
 

De toenemende concentratie van de bevolking in stedelijke gebieden. 
Vakbonden 
 
 

 

Organisatie van werknemers van één of meer bedrijfstakken 
of beroepsgroepen. Voorbeeld Algemene Mijnwerkersbond,  
Christelijke Mijnwerkersbond. 

Veeteelt 
 

Het fokken en houden van vee (varkens, kippen, koeien, paarden). 
 
  



Leven en werken in de mijnindustrie in Limburg 
 
Uit Tien Torens Diep: 
 
" Voorjaar 1958... 
Vanaf de dag dat Stef wist dat hij Stef was, wilde hij mijnwerker worden. Net als zijn vader 
en opa. Steenkool uithakken diep onder de grond. 
Totnogtoe kwam hij niet verder dan het schuurtje om kolen te halen. 
Stef neemt soms zo'n gitzwart brokje in zijn hand en houdt het in de zon. Het lijkt net 
diamant, zo mooi flonkert het. 
En als in de huiskamer de kolenkachel brandt, gaat hij ervoor zitten en kijkt door de kleine 
ruitjes naar de blauw-witte vlammen. Ze dansen en fladderen over de kolen omdat er gas uit 
ontsnapt. Láter, denkt Stef dan, later branden hier de kolen die ik uit de mijn heb gehaald..... 
Stef heeft hem vaak genoeg gevraagd: 'Pap, mag ik een dagje mee naar beneden?' 
Zijn vader barstte meestal in lachen uit. 'Dat zou je wel willen, hè?' En daarna volgde een van 
zijn flauwe versjes: 
'De mijn is verboden terrein 
voor vrouwen en kinderen klein!' 
'Waarom pap?' 
Het was vragen naar de bekende weg. Zijn vader had het al zo vaak verteld. In de 'koel' - 
want zo noemde iedereen de mijn - mochten alleen mannen komen. Sterke, stoere mannen 
die aan het kolenfront de steenkool moesten veroveren. Met gevaar voor eigen leven. " 
 
Uit: Jacques Vriens, Tien torens diep, Houten 2004  p.6 - 7 
 

  



Vooraf.... 
  
Meer dan tweeduizend jaar hebben de mensen in West-Europa geleefd van de landbouw. 
De mensen waren boer. Akkerbouw en een beetje veeteelt waren hun middel van bestaan. 
Mensen woonden in dorpen. Sommige boeren hadden grond in eigendom. De meesten 
werkten voor een heer. Ook de vrouwen werkten mee op het land.  
De rijke landbouwgrond van Zuid-Limburg leverde meestal genoeg om van te leven.  
Naast de landbouw ontstonden in de middeleeuwen in de steden langs de Maas handel en 
nijverheid. Steden als Luik, Maastricht, Roermond en Venlo waren klein. De mensen konden 
op de markt producten ruilen. Boeren uit de omgeving verkochten hun groenten en soms 
vee op de markt in de stad.  
 
In de 19e eeuw veranderde dit. In Engeland was de industrie opgekomen. Het opkomen van 
industrie als middel van bestaan noemen we industrialisatie. Deze opkomst ging heel snel, 
daarom spreken we van een Industriële Revolutie. 
Kenmerken daarvan zijn dat met grote machines wordt geproduceerd. Voor de productie 
zijn grote hoeveelheden grondstoffen nodig. De productie vindt plaats in een fabriek. In de 
fabriek werken heel veel arbeiders. De fabrieken staan vaak in de stad. Tot slot hebben 
ondernemers heel veel geld nodig om een fabriek te bouwen en machines te kopen. 
 
De uitvinding van de stoommachine maakte het mogelijk om heel veel machines aan te 
drijven. Stoomtreinen zorgden voor de aanvoer van mensen en grondstoffen in fabrieken. In 
Luik kwamen ook fabrieken. Één van die fabrieken maakte geslepen glas. Een stoommachine 
dreef de slijpstenen aan. De brandende kaarsen in kroonluchters werden door het geslepen 
glas weerspiegeld en gaven zo veel meer licht. 
De stoommachines hadden heel veel brandstof nodig. Die brandstof was steenkool. In de 
buurt van Luik werd steenkool onder de grond gedolven.  
In Maastricht was een handelaar in geslepen glas en aardewerk. Hij heette Petrus Regout.  
 

 Petrus Regout (1801 - 1878) 
 
Hij haalde zijn handelswaar uit Luik. Luik en de rest van België hoorde toen bij Nederland. 
Maar in 1830 kwamen de Belgen tegen de Nederlanders in opstand. De stad Maastricht 
werd omsingeld door de Belgen. Petrus Regout kon geen glas- en aardewerk meer 
importeren. Hij kocht een stoommachine en liet arbeiders in Maastricht glas slijpen.  
De stoommachines van Regout hadden steenkolen nodig. Natuurlijk kon hij ze in België, dat 
in 1839 onafhankelijk geworden was, kopen. Maar in Kerkrade, aan de grens met Duitsland, 
was ook een kleine steenkolenmijn. Petrus Regout liet in 1853 -samen met andere 
ondernemers- een spoorlijn aanleggen naar Kerkrade en Aken. Nu kon hij ook kolen uit 
Nederland krijgen. 



Ook kinderen moesten in de fabrieken van Regout lang werken. Hun ouders hadden geen 
werk of een te laag loon. De problemen met arme arbeiders noemen we de sociale kwestie. 
De regering wilde tot 1900 niet veel aan de sociale kwestie doen. De regering was aanhanger 
van het liberalisme. De ondernemers moesten vrij zijn. De overheid moest in de economie 
niet ingrijpen. Liberalen vormden de belangrijkste politieke stroming in de tweede helft van 
de 19e eeuw. Zij zaten in de regering. 
Socialisten wilden opkomen voor de arbeiders. Zij wilden sociale wetten om arbeiders tegen 
uitbuiting te beschermen. Om dat te bereiken moesten arbeiders wel het kiesrecht krijgen.  
Ook moesten zij vakbonden kunnen oprichten. 
 
In 1887 wilden de leden van de 2e en de 1e Kamer weten of  kinderarbeid verdwenen was. 
De zoon van Petrus Regout, ook hij heette Petrus, schokte de leden van de commissie met 
verklaringen over de behandeling van kinderen en ouderen in zijn fabriek. Kinderarbeid tot 
12 jaar kwam niet meer voor, maar vanaf 13 jaar was je natuurlijk welkom. School was niet 
belangrijk. Je opleiding kreeg je in de praktijk. 
 

 
Bron: kinderen in de glasslijperij van Regout (shcl) 
 
 
  



Mijnbouw in Zuid-Limburg  1900-1974 
 
Belgische en Duitse ondernemers hadden ervaring met mijnbouw. Zij wisten dat zij er veel 
geld mee konden verdienen. Van de Nederlandse staat kochten zij concessies. Een concessie 
is het recht om onder de grond delfstoffen te winnen.  
 

 
 
Nadat in Heerlen in 1896 een spoorlijn was aangelegd met Sittard, kon de aanleg van de 
Oranje-Nassaumijn voltooid worden. In 1899 kwamen de eerste steenkolen naar boven en 
kon de industrialisatie van oostelijk Zuid-Limburg beginnen.  



In Limburg zijn twaalf steenkolenmijnen in bedrijf geweest:  
Vier ervan hoorden bij de Oranje-Nassaugroep. Deze mijnen lagen rond Heerlen. In Kerkrade 
waren de Domaniale Mijn en de mijn Willem-Sophia. In Eygelshoven lagen de mijnen 
Laura&Vereeniging en de Julia. Deze 8 mijnen noemen we particuliere mijnen, omdat 
gewone ondernemers de concessie hadden gekocht. Dit waren Belgische en Duitse 
ondernemers.  
In 1902 besloot de Nederlandse regering dat de overgebleven concessies in handen zouden 
blijven van de Nederlandse staat. De Nederlandse staat bouwde daarop staatsmijnen. Er 
kwamen vier staatsmijnen allemaal genoemd naar leden van het Koninklijk Huis: de 
Staatsmijn Wilhelmina in Terwinselen, de Hendrik in Brunssum, de Emma in Hoensbroek en 
de Maurits in Geleen.  
De Nederlandse regering zag grote voordelen in het bezitten van staatsmijnen: de winsten 
zouden in de Nederlandse staatskas vloeien, de invloed van buitenlanders zou verminderd 
worden en Nederland zou onafhankelijk kunnen worden van import van steenkolen. Tot slot 
zouden de particuliere mijnen rekening moeten houden met concurrentie. Men was namelijk 
bang dat de particuliere mijnen slechte lonen zouden betalen of zouden sparen op de 
veiligheid. 
 

Kapitaal (geld) en arbeid 
De steenkolen liggen in Limburg vrij diep onder de grond. Om de kolen te winnen moeten 
schachten (verticale buizen) worden gegraven. Grondwater moet altijd worden 
weggepompt. In een mijn worden steeds meer machines ingezet. Het mijnbedrijf heeft 
daarom veel kapitaal (geld) nodig.  
 

(deMijnen.nl/DSM: schema ondergronds mijnbedrijf ON mijnen.) 



 
Waar het geld vandaan kwam, hebben we uitgelegd.  
Maar er zijn ook veel arbeiders nodig. Waar kwamen de arbeiders vandaan? Waarom 
kwamen zij. Waar konden ze wonen? Hoe werden ze opgeleid? 
 
De Limburgers in oostelijk Zuid-Limburg waren landbouwers. Toen het in de landbouw na 
1880 slechter ging, trokken sommige mannen naar Duitsland om er in steenovens (brikke-
ovens) als seizoensarbeider te werken. De vrouwen bleven achter en pasten op de koe, het 
pluimvee en onderhielden het land. Ook waren er mannen die in Duitsland in de mijn gingen 
werken, maar dat waren er niet veel. Het mijnwerk stond als vies en gevaarlijk bekend en 
was daarom niet populair. 
 
Bron:  
Heerlen in 1866: 

 
 
 
Heerlen was in de 19e eeuw een klein dorp.  
Hoe kun je dat op de kaart zien? 
 
Toen de mijnen geopend werden, moesten er mijnwerkers worden gevonden. Deze 
mijnwerkers kwamen vaak uit Duitsland en België. Zij hadden al ervaring in de mijnbouw. 
Vijftien tot dertig procent van de mijnwerkers vóór de Tweede Wereldoorlog waren 
buitenlanders. 
 
 
 



 
 
 
Bron: Aantal en percentage buitenlanders in de Nederlandse mijnen:  

 
 
Bron:  In de winter van 1924 op 1925 bezocht een vreemdeling de armoedige arbeiderswijk van de 
steenkolenmijn in het stadje Vieux Condé in Noord-Frankrijk. De man was helemaal uit Nederland 
naar de Noord-Franse mijnbouwregio gereisd in de hoop er ervaren mijnwerkers te kunnen werven 
voor de Staatsmijnen in Limburg. Onder zijn aandachtige toehoorders bevond zich een zekere 
Thomas Wojtkowiak, zoon van Poolse ouders, maar zelf een kwart eeuw eerder geboren in 
Recklinghausen, in het Ruhrgebied. Wojtkowiak was geïnteresseerd in wat de Hollander te vertellen 
had over de goede arbeidsvoorwaarden in de moderne en veilige Nederlandse mijnen. Een paar 
maanden later nam hij de trein naar Limburg en trad hij in dienst bij de Staatsmijn Hendrik in 
Brunssum. Hij zou daar dertig jaar later met pensioen gaan.  
Uit: S. Langeweg, Mijnen, mijnwerkers en Migranten 
 
Gebruik de grafiek: Hoeveel buitenlanders werkten in 1925 in de Limburgse mijnen? 
Gebruik de grafiek: Hoeveel mijnwerkers in werkten toen totaal in de Limburgse mijnen? 
Waarom kwam Thomas in Nederland werken? 
 
 
 

  



Tabel: Verdeling van buitenlanders in de Nederlandse mijnen in % (bron: S. Langeweg, Mijnen, 
mijnwerkers en Migranten,  http://www.demijnen.nl/sjablonen/demijnen/pagina.asp?subsite=6&pagina=145 ) 

 Duitsers  Polen  Joegoslaven  Oostenrijkers  Belgen  Tsjechen  
1905  88     -   -  2  9   -  
1913  73   -   -  17  8   -  
1920  81  2  0  7  7  0  
1930  63  10  10  6  4  2  
1935  55  13  8  5  6  3  
1950  23  28  5  1  9  2  
1958  20  13  3  4  15  1  
1965  9  6  12  1  10  0  
1970  8  5  5  1  12  0  
  
 
 
 

            

 
  

Italianen  Spanjaarden  Grieken  Marokkanen  overigen  absoluut  

1905  0  0   -   -  1  429  
1913  0  0   -   -  2  2567  
1920  1  0  0  0  2  6325  
1930  2  0  0  0  3  11969  
1935  3  0  0  0  7  4564  
1950  7  0  0  0  25  4127  
1958  25  0  0  0  19  5202  
1965  9  9  3  28  13  5818  
1970  7  4  1  46  11  2776  
 
Gebruik de tabel: Uit welk land kwamen de meeste buitenlandse mijnwerkers vóór de 
Tweede Wereldoorlog? 
Gebruik de tabel: Uit welk land kwamen de meeste buitenlandse mijnwerkers in de tijd van 
de mijnsluitingen? 
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Staking 
 
Vrijwel iedereen in Zuid-Limburg was rond 1900 Rooms-Katholiek. De pastoors en kapelaans 
kenden hun gelovigen. De katholieke invloed op het normale leven van de mensen was 
groot. Met de komst van Duitse en Waalse mijnarbeiders veranderde dat. Sommigen van 

hen waren socialist. Socialisten willen opkomen 
voor arbeiders.  Socialisten zien in fabrieksbazen, 
banken en ook in de Rooms-Katholieke kerk de 
vijanden van de arbeider. De rijken worden rijk 
van het harde werk van de arbeider. De arbeider 
krijgt namelijk veel te weinig loon. Ook strijden 
socialisten voor een 8-urige werkdag en meer 
veiligheid op het werk.  
In 1909 richtten socialisten een Algemene 
Nederlandse Mijnwerkersbond op. Dit was een 
vakbond waar veel mijnwerkers lid van werden. 
Het waren vooral buitenlandse mijnwerkers. 
Katholieke Limburgse mijnarbeiders moesten 
niets van de socialisten hebben.  
De pastoor van Welten, dr. Poels, had weinig 
succes met een (katholieke) Christelijke 
Mijnwerkersbond (1907). Hij was door de 
bisschop aangesteld als Aalmoezenier van de 
Arbeid. Hij moest voorkomen dat de 

mijnwerkers socialist werden. Hij wilde verbeteringen in loon, veiligheid en wonen bereiken 
door met de mijndirecties te overleggen. Succesvol was hij eerst niet: Er sloten zich weinig 
katholieke arbeiders aan.   
De socialistische vakbond wilde de eisen voor hoger loon of beter werk ook met stakingen 
kracht bij zetten. Dat vonden vooral de buitenlandse arbeiders beter. 
 
Midden in de Eerste Wereldoorlog kwam het tot een uitbarsting. Door de oorlog konden de 
mijndirecties de kolen met veel winst verkopen. De lonen voor de mijnwerkers werden niet 
verhoogd. De prijzen voor brood en andere levensbehoeften stegen. De mijnwerkers, 
katholiek of socialist: onder de grond waren alle koempels gelijk, wilden staken. In juni 1917 
brak een staking

Het gevolg van deze staking was dat de macht van de socialistische vakbond verminderde. 
Poels ging meer samenwerken met de mijndirecties. De lonen en werkomstandigheden 
leken te verbeteren. Ook kon de katholieke woningbouwvereniging "Ons Limburg" beginnen 
met het bouwen van mijnwerkerswoningen. Van dit alles profiteerde de katholieke 
mijnwerkersbond. De Mijnstreek was niet socialistisch geworden. De mijndirecties richtten 
zich op het aantrekken van Nederlandse in plaats van buitenlandse mijnwerkers.  

 uit om hogere lonen. Ook wilden zij laten zien dat de mijnwerkers "samen 
sterk" waren.  
Het Nederlandse leger kwam eraan te pas om de mijnen en de werkwilligen te beschermen. 
De staking mislukte, omdat de vakbonden geen geld in de stakingskas hadden. Ook tegen de 
militairen op hun paarden konden zij niet op. 

 



Huizen 
 
Voor de getrouwde mijnwerkers moesten woningen gebouwd worden. Een woonwijk met 
mijnwerkershuizen noemt men een kolonie (spreek uit kolonie

   
 

 foto's van woningen in Treebeek 

). De directeur woonde in een 
villa, de mijnbeambten in grote beambtenwoningen, en de mijnwerkers in kleine woningen 
met een tuin.  
 

 
De meeste kolonies

  

 lagen vlakbij de mijn. Dan hoefden de mijnwerkers alleen maar te lopen. 
De huur werd meteen van het loon afgetrokken. Zo bleven de mijnwerkers trouw aan hun 
werkgever. 
Veel kolonies hebben een plein in het midden. Ook staat er een Rooms-Katholieke kerk, een 
Rooms-Katholieke school en zijn er winkels in de buurt. Bij de kolonies van de Staatsmijnen 
stonden ook protestantse kerken. Alle mensen kenden elkaar.  Het saamhorigheidsgevoel 
van de mijnwerkers kon ook in de kolonie worden voortgezet. 



Bron: stratenplan van Treebeek met Treebeekplein in het midden 

 
 
Voorbeelden van kolonies zijn de wijken Beersdal (Heerlen), Leenhof (Schaesberg) en Hopel 
(Eygelshoven). De Staatsmijnen bouwden later ook kolonies. Bekend zijn Treebeek 
(Brunssum) bij de Staatsmijn Emma, Schuttersveld bij de Staatsmijn Hendrik en de wijk 
Lutterade bij de Maurits in Geleen. 
 
Zoek in Google Maps naar de kolonie Leenhof in Schaesberg. (zoek naar Ceintuurstraat in 
Landgraaf) Wat valt je op aan het stratenplan? 

Gebruik Google streetview.  en kijk in de wijk Leenhof rond. Wat valt je op aan de 
huizen in de kolonie Leenhof? 
 

Gebruik Google streetview. Kijk eens rond in de Staatmijn kolonie Treebeek (Google 
Maps: zoek op Treebeekstraat  Brunssum). Vergelijk de huizen hier met die in Leenhof. Wat 
valt je op? 
 
Veel mijnwerkers waren vrijgezel. Zij woonden in kosthuizen of in een speciaal gezellenhuis.  
 

 Gezellenhuis in Eygelshoven 
 
Naast de huizen voor de mijnwerkers en beambten, kwamen ook winkels, café's, kerken, 
bioscopen en casino's. Casino's waren plaatsen waar je naar muziek kon luisteren en dansen. 
Daar leerden veel mijnwerkers hun meisje kennen. 



De groei van steden als Heerlen, Kerkrade en Geleen is een voorbeeld van urbanisatie. 
Mensen trokken naar de steden en vonden er werk in de mijnindustrie, toeleverings-
bedrijven of in de dienstensector. 
 
Bron: Urbanisatie in cijfers: 
HEERLEN Aantallen huizen Inwoners 
1900 1141 6646 
1920 5495 32263 
1950 11561 61227 
1970 22189 75058 
1980 26343 71435 
 

Hoe werd je mijnwerker? 
De eerste mijnwerkers waren geschoolde arbeiders uit Duitsland. Het afdiepen van 
schachten was werk voor specialisten. Anderen leerden werken in de praktijk. Ingenieurs 
werden soms opgeleid aan de Technische Hogeschool in Delft. Na de Tweede Wereldoorlog 
werd een speciale opleiding voor jonge mijnwerkers opgezet: de Ondergrondse Vak School, 
OVS. Was je 15 jaar, dan moest je al gauw naar de OVS. Daar leerde je het omgaan met 
materiaal, veiligheidseisen en mocht je oefenen in een "leermijn". Ook kreeg je een 
begeleider. Het eerste jaar leek alles sterk op "Scouting," maar in het tweede en derde jaar 
moest je al flink de handen uit de mouwen steken. Stenen rapen bijvoorbeeld. Op de OVS en 
Technische Vak School (TVS) werd je opgeleid tot een prima vakman. 
Op de OVS moest je je houden aan de OVS-wet: 
 

 
(demijnen.nl, OVS dagboek van Ton Vervuren 1958) 
 
Lees de OVS-wet: Wat valt je op aan de regels van de OVS-wet? 
 



Lees de inleiding, het verhaal van Tien Torens Diep nog eens door. Wat kun je eruit 
afleiden waarom jongens naar de mijn willen gaan? 
 
 

Veiligheid ondergronds 
 
Het mijnwerk is gevaarlijk werk. Daarom werd veel aandacht besteed aan de veiligheid. 
Maar soms ging het mis. 
Bekijk het interview met Jaap Dekker, elektricien op de Staatsmijn Emma: 
(trek het driehoekje onder de film voorzichtig naar rechts tot 2/3 en het kopje ongeluk) 
http://www.demijnen.nl/sjablonen/demijnen/videos.asp?id=4#video  
Wat is er gebeurd? 
 
Bekijk het Polygoonjournaal van 22 augustus 1955: 
http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/ibg/sn184003-bb.wmv 
Wat is er gebeurd? 
 
 
 
 

Het einde van de mijnindustrie 
 
Stef, de hoofdrolspeler van Tien Torens Diep, kon zich in 1958 niet voorstellen dat de mijnen 
gesloten zouden worden. Het ging goed met de economie, steden als Geleen, Heerlen en 
Kerkrade waren welvarend. Het grootste gedeelte van de bevolking in de Mijnstreek 
profiteerde op de een of andere manier van de mijnbouw. 
In op 17 december 1965 kondigde de Minister van Economische Zaken, Joop den Uyl, de 
sluiting van de Staatsmijnen aan. In 1966 sloot de Staatsmijn Maurits, in 1974 de laatste 
particuliere mijn, de Oranje-Nassaumijn I in Heerlen. 
Olie kwam op als brandstof. In het Groningse Slochteren werd in 1959 aardgas  gevonden. 
Steenkolen en mijngas om op te koken waren niet meer nodig. 
 
Bron: Inwoners van Heerlen, aantallen huizen: bron CBS 
HEERLEN Aantallen huizen Inwoners 
1900 1141 6646 
1920 5495 32263 
1950 11561 61227 
1970 22189 75058 
1980 26343 71435 
 
Maak een grafiek van de ontwikkeling van het inwoneraantal in Heerlen tussen 1900 en 
1980 
 
Hoe kun je aan de grafiek zien dat de mijnen gesloten werden? 
 
 
 
 

http://www.demijnen.nl/sjablonen/demijnen/videos.asp?id=4%23video�
http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/ibg/sn184003-bb.wmv�


Bovengrondse- en ondergrondse mijnwerkers moesten ander werk zoeken of werden 
gepensioneerd. De regering beloofde hulp bij het vinden van nieuw werk. Veel mijnwerkers 
waren blij dat het afgelopen was met het werk in de mijn.  
Waarom zouden zij blij zijn geweest? 
 
Bron: Plaats van herinnering:   http://geschiedenis.vpro.nl/plaats/34746852/  
Een afgedankte mijnwerker (de heer Weusten) 
"Ben van mijn 14de naar de staatsmijn Emma gaan werken en ik moet zeggen ik was een echte 
mijnwerker ging door dik en dun voor mijn koempels en andersom ook wat een super maar harde 
tijd,maar dan komt de mijnsluiting het was afgelopen en werdt je zoals zij het zeiden eervol 
ontslagen. Maar dat kan ik van mezelf niet zeggen je werdt gewoon gedumpt de straat op je werdt 
niet opgevangen of verteld jongen je gaat een ander werkleven tegenmoedt,want wat was dat een 
ander leven dan dat je gewendt was en zeker het mijnwerkers leven jammer zij hebben mij en ook 
andere koempels gewoon laten stikken zoek het je maar uit!" 
Wat was goed aan het mijnwerkersleven? 
Wat was slecht aan de mijnsluiting? 
 
  

http://geschiedenis.vpro.nl/plaats/34746852/�


Opdrachten 
 
Zet in de juiste historische volgorde. Waarom kies je voor deze volgorde 
(ook als smartboard bestand) 
 
Bron 1 (let op de mijnwerker) 

 
 
Bron 2 

 
 
Bron 3 

 



Opdracht:  
(ook als smartboardbestand) 
De foto hieronder laat iets zien van de tijd van Burgers en Stoommachines, maar laat ook 
iets zien van de tijd van Jagers en Boeren. Leg dat uit. 

 
Bron: Staatsmijn Wilhelmina in Terwinselen (demijnen.nl) 
 
 
Opdracht: 
Welk woord weg? Leg voor het gekozen woord uit waarom het er niet bij hoort 
 
Willem-Sophia, Emma, Wilhelmina, Hendrik 
 
Pijler, Wasserij, Verdieping, Schacht 
 
Vroeger? Later? (Kaartjes uitknippen, en met tekstzijde naar boven leggen: 
 

 
Spoorlijn Heerlen 

Sittard gereed 
 
 

 
Den Uyl kondigt 
Mijnsluiting aan 

 
Heerlen heeft 
meer dan 30.000 
inwoners 

 
CBS komt naar 

Heerlen 

 
 

Kolencrisis 

 
 

1896 
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Eerste 

Wereldoorlog 
 
 

 
Petrus Regout 

begint glasslijperij 

 
Spoorlijn 

Maastricht 
Aken 

 
Grote 

mijnwerkers-
staking 

 
Snowworld 

opent 

 
 

1914-1918 
 
 

 
 

1835 

 
 

1853 

 
 

1917 

 
 

1995 

 
 



 
 
Limburg 1868: SMARTBOARD 
Geef aan: de rijksgrenzen 
De 12 mijnen 
 
 



Sinds de mijnsluitingen is de Mijnstreek in grote economische en sociale problemen 
gekomen.  
 
Overleg met je buurman/-vrouw 
Bedenk samen zoveel mogelijk gevolgen van de mijnsluiting voor de Mijnstreek 
 
Deel de gevolgen in :  
Noem gevolgen op korte termijn (bv in de eerste paar jaar)van de mijnsluiting 
Noem gevolgen op lange termijn (bv na 20 jaar) van de mijnsluiting 
Doe het zo: 
Gevolgen Korte termijn Lange termijn 
 
 
 
 

  

 
Zet dan achter ieder gevolg of het economisch (ec)  is of dat het sociaal (soc) is. 
 
(Atheneum) Bekijk de website http://www.zuidlimburg.nl: Wat heeft deze website met de 
mijnsluiting te maken? 

 

http://www.zuidlimburg.nl/�

