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Preambule: gevolgen van de coronacrisis 

Mijn onderzoek was al volgt gepland. Ik wilde bepalen in hoeverre Hagelandse mijnwerkers 

die intraden in de jaren ‘20 mijnarbeid beschouwden als een vaste of tijdelijke job. Als bron 

wilde ik de rekeningkaarten met daarop de pensioengegevens van de mijnwerkers uit het 

Limburgse mijnbekken gebruiken. Deze rekeningkaarten zijn terug te vinden in het RIZIV in 

Hasselt. Ik heb dit probleemloos kunnen uitvoeren, want ik was hier volledig mee klaar 

ongeveer een week voor de lockdown ‘light’. De Coronacrisis heeft mijn werk dus inhoudelijk 

niet beïnvloed.  

'Deze preambule werd in overleg tussen de student en de promotor opgesteld en door beide 

goedgekeurd.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II 
 

Voorwoord 

Meestal is het schrijven van een thesis zeer solitair werk.  Toch zou ik een aantal mensen 

willen bedanken die me geholpen hebben bij het schrijven van mijn thesis. Als eerste zou ik 

graag mijn promotor Frank Caestecker willen bedanken. Doorheen het academiejaar heeft hij 

mij altijd met goede raad bijgestaan om mijn thesis tot een goed einde te brengen. Ten tweede 

wil ik ook Eric Verbraeken en Gunter Lambrichts bedanken van het RIZIV in Hasselt. Bij het 

raadplegen van de rekeningkaarten kon ik altijd bij hen terecht voor wat extra uitleg. Ook wil 

ik nog de medewerkers van de universiteitsbibliotheek van Gent bedanken. Ook tijdens de 

coronacrisis kon ik dankzij hen digitaal boeken blijven ontlenen. Met Sylvie Ranson vond ik 

ook een welwillend slachtoffer om mijn thesis te overlezen. Zonder haar was mijn thesis heel 

wat minder foutloos. Als laatste wil ik nog mijn ouders bedanken. Ze hebben me doorheen 

mijn hele universitaire carrière altijd gesteund in de keuzes die ik maakte. 
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Verklaring i.v.m. auteursrecht 

De auteur en de promotor(en) geven de toelating deze studie als geheel voor consultatie 

beschikbaar te stellen voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen 

van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk 

te vermelden bij het aanhalen van gegevens uit deze studie. 
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1. Inleiding 

In België zijn er zes grote mijnbekkens waar steenkool gedolven werd. Vijf daarvan zijn te 

vinden in Wallonië, namelijk in Luik, Namen, Charleroi, het centrum (Bij La Louvière) en de 

Borinage (Bij Mons). De vijf Waalse bekkens grenzen ook nog aan het bekken van Nord-Pas 

de-Calais in Frankrijk. Het zesde bekken bevindt zich in de Limburgse Kempen en is dus het 

enige Vlaamse bekken. Dit bekken grenst ook aan het Limburgse bekken in Nederland en het 

Duitse bekken bij Aken. Samen met het Duitse Ruhrgebied vormt er zich eigenlijk één groot 

bekken in het Noordwesten van Europa. Landsgrenzen houden nu eenmaal niet altijd 

rekening met bepaalde geologische omstandigheden. Sommige van deze mijnen werden al 

ontgonnen in de middeleeuwen en pas zeer recent sloot de laatste mijn in dit gebied. Op 21 

december 2018 sloot de Duitse mijn Prosper-Haniel in Bottrop.  

In deze paper ligt de focus op het Kempisch mijnbekken. Interessant is dat de mijnbekkens in 

Wallonië als veel langer in productie waren dan die in Limburg. Zo had het Luikse mijnbekken 

zijn maximumproductie al bereikt in 1912.1 In sommige gebieden was dan ook al activiteit 

sinds de middeleeuwen. Het bekken in Limburg werd daarentegen maar ontdekt in 1901 en 

de productie kwam in de eerste mijn (Winterslag) pas op gang vanaf 1917. Deze relatief trage 

start had ook te maken met de uitbraak van WOI. In totaal zouden er 7 verschillende mijnen 

openen. De laatst geopende mijn was die van Houthalen, die maar opende in 1939. De andere 

mijnen waren wel al open voor 1931.2 Naast Winterslag en Houthalen waren er nog de mijnen 

van Beringen, Zwartberg, Waterschei, Eisden en Zolder. De mijn van Zolder zou uiteindelijk 

als laatste sluiten, op 30 september 1992. In 1964 was deze al gefusioneerd met Houthalen. 

In vergelijking met de Waalse mijnen waren de Limburgse mijnen niet alleen van recentere 

datum, ze waren ook veel moderner en efficiënter georganiseerd. Zo waren de individuele 

mijnen in de Kempen veel grootschaliger, waardoor ze veel geschikter waren voor 

mechanisering. In 1930 was bijvoorbeeld 89,4% van het ondergronds transport in de 

Limburgse mijnen al gemechaniseerd tegenover amper 34,4 in de Waalse mijnen. De 

                                                   
1 Leen Roels, “Buitenlandse arbeiders in de Luikse steenkolenmijnen, 1900-1974,” Tijdschrift voor Sociale en 
Economische Geschiedenis 5, nr. 3 (2008): 105. 
2 Tine De Rijck en Griet Van Meulder, De ereburgers: een sociale geschiedenis van de Limburgse 
mijnwerkers (Berchem: EPO, 2000), 20-1. 
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kolenlagen waren in de Limburgse mijnen ook veel toegankelijker. De Waalse mijnen waren 

daar tegenover zeer diep. Tot slot waren de kolen in de Limburgse mijnen ook veel geschikter 

voor industrieel gebruik. In de Waalse mijnen werd er vooral geproduceerd voor 

huishoudelijk gebruik.3  

Een van de grote problemen die er waren voor de Limburgse mijnen was het vinden van 

voldoende arbeidskrachten. Mijnarbeid was immers zwaar, vuil werk met een lage 

maatschappelijke status. Vaak werd mijnarbeid eerder gedaan uit noodzaak, als er geen 

alternatieven beschikbaar waren op de arbeidsmarkt. Het gebeurde dan ook vaak dat er 

werknemers werden gezocht buiten de provincie Limburg en ook in het buitenland. Een van 

de belangrijke binnenlandse rekruteringsgebieden buiten de Limburgse Kempen was het 

Hageland. En het zal ook dit gebied zijn die zal bestudeerd worden in deze thesis.  

Deze mijnwerkers uit het Hageland waren sterk gegeerd. Reeds in 1914  stelden de 

mijndirecties in het Bekken van Charleroi vast dat veel van hun mijnwerkers afkomstig waren 

uit het Hageland en vreesden dan ook dat ze veel mijnwerkers zouden verliezen aan de 

Limburgse mijnen, zeker de jonge werkkrachten die nog niet zo gehecht waren aan het bekken 

van Charleroi.4  Uit mijn gegevens blijkt inderdaad dat veel Hagelandse arbeiders al eerder in 

de Waalse mijnbekkens werkten. Velen kwamen echter ook uit Luik. Luik is namelijk nog 

dichter gelegen bij het Hageland dan Charleroi. 

Voordat het thema van het onderzoek verder wordt toegelicht moet eerst het Hageland zelf 

worden gedefinieerd. Het Hageland ligt ten zuidoosten van de Limburgse Kempen. Het ligt in 

het oosten van Vlaams-Brabant tussen Aarschot, Diest, Tienen en Leuven. Officiële 

afbakeningen bestaan eigenlijk niet, omdat het geen bestuurlijk gebied is, maar eerder een 

soort landschap. In zijn economische geschiedenis van het Hageland uit 1921 probeerde Emiel 

Vliebergh de grenzen van het Hageland te beschrijven, maar hij kwam tot de conclusie dat er 

geen duidelijke grenzen waren. Eigenlijk gaat het om een tussenstreek tussen de Kempen en 

de Haspengouw. Omdat het een armoedige streek was wilden mensen ook liever niet tot het 

                                                   
3 Bart Pluymers, De Limburgse mijnwerkers (1917-1939). Ontstaan en consolidatie van de arbeidsmarkt voor 
mijnarbeid. (Limburgs universitair centrum: Diepenbeek, 1996), 22. 
4 Stadsarchief Charleroi, Association Charbonnière des Bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre, Rapport des 
travaux de la commission d’études de la question de l’education du mineur (Charleroi, 1917). 
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Hageland behoren, een verschijnsel die ook optrad in de Kempen en de Ardennen. Volgens 

Vliebergh vertelden mensen vaak dat het Hageland pas in het dorp verderop begon en zeker 

niet in hun eigen dorp.5  

Tegenwoordig zijn er twee belangrijke afbakeningen. Ten eerste kan er afgebakend volgens 

een meer toeristische interpretatie om organisatorisch-commerciële redenen.  Het Hageland 

wordt in deze interpretatie wel in twee gesplitst, namelijk in Noord-Hageland en Zuid-

Hageland.6 Er kan ook afgebakend worden volgens de effectieve kenmerken van het 

landschap. Zo deed de vakgroep geografie in 2002 een onderzoek naar de traditionele 

landschappen van België. Het Hageland werd door hen als volgt beschreven: 

“Heuvelland met parallele structuur van (beboste) ruggen en valleien met rijbewoning op de 

overgang. Subeenheden bepaald door de bodem-gesteldheid; het zuidelijk deel gaat 

geleidelijk over in de Brabantse en Haspengouwse leemplateaus; duidelijke begrenzingen 

door de valleien van de Dijle en Gete.”7  

Beide interpretaties overlappen elkaar voor een groot deel, maar toch zijn er enkele 

verschillen. Begijnendijk en Tremelo liggen bijvoorbeeld eerder in de Zuiderkempen, terwijl 

Landen en Hoegaarden vooral in Droog Haspengouw liggen als we ons richten op de 

afbakening van de vakgroep geografie. Maar volgens de toeristische interpretatie liggen deze 

vier gemeenten allemaal in het Hageland. Omgekeerd ligt een deel van Leuven, Oud-Heverlee 

en Halen volgens de landschappelijke interpretatie wel in het Hageland en volgens de 

toeristische interpretatie niet. Halen is ook een bijzonder geval omdat deze gemeente zich als 

enige in Limburg bevindt en niet in Vlaams-Brabant.  

Voor het verdere verloop van deze thesis zal ik een combinatie maken van beide 

interpretaties. Als basis neem ik de toeristische interpretatie die bestaat uit 20 gemeenten. 

Alfabetisch geordend zijn dat de volgende: Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Boutersem, 

                                                   
5 Vliebergh, Emiel. Het Hageland: bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in 't begin der XXe eeuw. 
(Brugge: Davidsfonds, 1921), 11. 
6“Streek,” Regionaal landschap Noord-Hageland, geraadpleegd 28.04.2020, https://www.rlnh.be/; “Streek,” 
Regionaal landschap Zuid-Hageland, geraadpleegd 28.04.2020, https://www.rlzh.be/. 
7 Marc Antrop et al., Traditionele landschappen van het Vlaamse gewest. versie 6.1. Online beschikbaar op 
aardrijkskunde.dbz.be 
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Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Keerbergen, Kortenaken, Landen, Linter, 

Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tremelo, Tienen en Zoutleeuw. 

Daarbij zal ik ook nog Bierbeek, Halen, Leuven, Oud-Heverlee toevoegen die volgens de 

landschappelijke interpretatie er ook nog toe behoren. 

Het bestuderen van de historisch arbeidsmarkt als abstracte categorie in België en Nederland 

kwam eigenlijk maar in de jaren ’80 goed op gang. Dat wil daarom niet zeggen dat dat er in 

eerder onderzoek geen aandacht werd besteed aan aspecten van de vraag naar en het aanbod 

van arbeid. Wel was de aandacht eerder beperkt en ook selectief. Vooral arbeidsverhoudingen 

en levensstandaard werden bestudeerd.8 Leen Roels voegt daar nog aan toe dat in klassieke 

verklaringsmodellen arbeidsmarktgedrag steeds werd teruggebracht tot economische 

factoren. Het aspect prijsvorming verklaart volgens deze theorieën zowel het gedrag van de 

werknemers als van werkgevers. Volgens Leo Noordegraaf zijn er echter veel meer aspecten 

dan enkel prijsvorming van belang in de historische studie van de arbeidsmarkt: 

transformatie, mobiliteit en mobilisering, segmentering, werkgelegenheid en werkloosheid, 

en regulering.9 

Met de term transformatie wordt een proces bedoeld waarbij men overgaat van gebonden 

arbeid naar vrije arbeid. Men kon gebonden zijn aan een persoon (vb. slavenhouder of 

lijfeigenaar), aan de grond (het hof of het familiaal bedrijf) of aan een organisatie (vb. het 

gilde) en men maakte zich vervolgens ‘los’ om zich aan te bieden op de vrije markt.  

Samenhangend aan het begrip transformatie zijn er ook de begrippen mobiliteit en 

mobilisering. Door het verdwijnen van de verbondenheid aan persoon, grond of organisatie 

zijn grote groepen mensen vrij om naar elders te trekken om daar hun arbeid aan te bieden in 

een nieuwe arbeidsmarkt. Segmentering betekent dat de arbeidsmarkt onderverdeeld is in 

verschillende deelmarkten, naargelang regionale herkomst, scholingsgraad, duur van de 

arbeidsrelatie en sekse. Werkgelegenheid en werkloosheid zijn uiteraard ook van groot 

belang in het bestuderen van de arbeidsmarkt. Met regulering worden ten slotte de 

                                                   
8 Pluymers, De Limburgse mijnwerkers, 22. 
9 Leen Roels, Het tekort: studies over de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in het Luikse kolenbekken vanaf het einde 
van de negentiende eeuw tot 1974 (Hilversum: Verloren, 2014), 19. 



 
 

5 
 

activiteiten bedoeld van de burgerlijke overheden en semi-overheden om de toegang tot de 

arbeidsmarkt te beïnvloeden.10  

Deze thesis zal zich vooral focussen op de begrippen transformatie en mobilisering. In de loop 

van de negentiende eeuw zet de transformatie zich volop door. Minder en minder mensen 

maken van het agrarisch werk hun hoofdberoep. Het aandeel Belgen die land verbouwde 

zakte in de tweede helft van de negentiende eeuw van 64% naar 53%. Het aandeel Belgen die 

effectief kon overleven van enkel landbouw was echter al in 1850 nog maar 20% en zou in 

1890 dalen naar 13%. Het aantal bedrijfjes groeide wel, maar dat kwam vooral door een 

stijgende bevolking. Steeds meer mensen gingen dus op zoek naar aanvullende inkomens. Men 

probeerde bijvoorbeeld iets bij te verdienen dankzij de huisnijverheid. Ook ging men verder 

op zoek naar aanvullende inkomens verder weg van huis.11  

België werd zo een land van pendelaars. In de negentiende eeuw neemt de arbeidsmobiliteit 

massale vormen aan. Een eerste vorm van mobiliteit is de seizoensarbeid naar gebieden die 

kampen met een tijdelijk arbeidstekort. Bekend zijn de West- en Oost-Vlaamse ‘Franchmans’ 

die in Frankrijk mee hielpen met de (bieten)campagnes. De belangrijkste vorm van 

arbeidsmobiliteit was echter de dagelijkse pendel naar het werk. De invoering van goedkope 

spoorwegabonnementen in 1870 zorgde hierbij voor een stimulus. Het aantal uitgereikte 

weekabonnementen steeg in de periode 1890 van 1 miljoen naar meer dan zes miljoen in 

1908. 1 op de 4 loontrekkenden maakt op dat moment gebruik van de spoorwegen en 

buurtspoorwegen. In 1910 werkte ook 20% van de beroepsbevolking niet in zijn eigen 

gemeente.12 Naast de invoering van het goedkope spoorwegabonnement zorgde ook het 

aanleggen van tramlijnen en de popularisering van de fiets voor een stijging in het 

pendelverkeer.13  

                                                   
10 Leo Noordegraaf, “Arbeid en arbeidsmarkt in historiografisch perspectief,” Tijdschrift voor sociale geschiedenis 13, 
nr. 4 (1987): 359-67. 
11 Yves Segers en Leen Van Molle. Leven van het land: boeren in België 1750-2000 (Leuven: Davidsfonds, 2004), 37. 
12 Vanhaute, Eric, “Leven, wonen en werken in onzekere tijden: patronen van bevolking en arbeid in de lange 19de 
eeuw,” Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 2 (2003): 175. 
13 Frank Caestecker, “Vlaamse arbeidsmigranten in Wallonië,” in Vlaamse migranten in Wallonie, 1850-2000, eds. 
Idesbald Godderis en Roeland Hermans (Leuven: LannooCampus, 2011), 50. 
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Ook Vlaams-Brabant en meer specifiek het Hageland ondervond de gevolgen van een 

veranderende samenleving. Een aantal factoren zorgden ervoor dat agrarische 

ondernemingen te klein waren om de gezinsbehoeften te dekken, vooral na 1880. Eerst en 

vooral was er een verdubbeling van de bevolking tussen 1830 en 1930 die zorgde voor een 

sterke grondversnippering. Hierdoor waren de grond- en pachtprijzen zeer hoog. Dit alles 

werd versterkt door de sterke daling van de graanprijzen dankzij een grootschalige 

importering van Amerikaans graan. De Hagelanders waren zo genoodzaakt om elders een 

aanvullend inkomen te zoeken. In de eigen streek waren immers weinig jobmogelijkheden 

voorhanden.14  

Om een idee te geven van hoe sterk de grond versnipperd was geef ik even volgende cijfers 

mee. Houd daarbij in het achterhoofd dat volgens Vliebergh een klein landbouwbedrijf bestaat 

uit 2 tot 5 à 6 hectares, een middelmatig landbouwbedrijf uit 8 tot 15 hectares en een groot 

landbouwbedrijf uit 20 of meer hectares.15 Het totaal aantal landbouwbedrijven in Vlaams-

Brabant was in 1880 ongeveer gelijk aan 85 000 bedrijven. Maar liefst 49 000 bedrijfjes 

daarvan waren minder dan 1 hectare groot. Dat is ongeveer gelijk aan 58% van het totaal 

aantal bedrijven. Nog eens 30 000 andere bedrijfjes waren tussen de 1 en de 5 hectare groot. 

Tussen de 5 en de 10 hectaren bevonden zich nog ongeveer 4000 bedrijven.16 Het is dus niet 

verwonderlijk dat in 1890, amper 13% van alle Belgen enkel en alleen van landbouw kon 

(over)leven.  

In 1929 was het aantal landbouwbedrijven onder invloed van de bevolkingsdruk gestegen 

naar ongeveer 105 000 bedrijven. Er is echter nog een bijkomende verklaring voor deze 

stijging. Bij overlijden was men verplicht zijn grond te verdelen onder de kinderen. Dit zorgde 

er dan ook voor dat van de ongeveer 20 000 bijkomende bedrijfjes sinds 1880 er ongeveer 

19 000 bedrijfjes kleiner waren dan 1 hectare. Dit maakte dat in 1930 ongeveer 65% van alle 

bedrijfjes kleiner waren dan 1 hectare. In 1950 zou dat aandeel zelf nog licht stijgen tot 70%.17 

                                                   
14 Maarten Van Dijck en Leen Van Malle, “Arme en rijke boeren. Landbouw en platteland in een wijde cirkel rond de 
hoofdstad (1880-1950),” in Geuren en kleuren. Een sociale en economische geschiedenis van Vlaams-Brabant. 19de 
en 20ste eeuw, eds. Jan De Maeyer en Peter Heyrman (Leuven: Uitgeverij Peeters, 2001), 110. 
15 Vliebergh, Het Hageland, 129. 
16 Van Dijck en Van Malle, “Arme en rijke boeren,” 111. 
17 Van Dijck en Van Malle, “Arme en rijke boeren,” 111-2. 



 
 

7 
 

Volgens Vliebergh was 1 hectare niet eens groot genoeg om een klein bedrijf genoemd te 

worden.  

De bedrijfsstructuur (grootte van de onderneming) was dus niet gunstig gezind voor de 

meeste boeren. Met de bezitsstructuur (eigendom of pacht) was het echter beter gesteld. 

Tussen 1880 en 1929 zou het aandeel van ondernemingen in eigendom stijgen van ongeveer 

24% naar 44%. Wel was dit in 1950 weer gezakt naar 37%, een evolutie die vooral werd 

veroorzaakt door de internationale economische crisis van de jaren ’30.18 Tussen 1880 en 

1950 zou het aandeel bedrijven in eigendom dus nooit boven 45% uitstijgen. De hoge 

pachtprijzen maakten dit extra nadelig en tasten de bedrijfswinsten sterk aan. Een van de 

oorzaken hiervoor waren de hoge landbouwprijzen tot 1880. De grondprijzen werden 

hierdoor mee de hoogte ingejaagd. Voor de kapitaalkrachtige elite was het een zeer 

aantrekkelijke investering. Een andere factor die zorgde voor hoge pachtprijzen waren de 

korte pachtcontracten. Normaal gezien liepen pachtcontracten (zowel voor akker als weiland) 

van 3 tot 9 jaar, maar ook in Vlaams-Brabant kwam het nog voor dat men werkte met jaarlijkse 

pachtcontracten. Na 1880 zouden als gevolg van de landbouwcrisis de landbouwprijzen sterk 

dalen. Dit had echter geen gevolg voor de grondprijzen die op hetzelfde hoge niveau bleven.  

Ze waren bijvoorbeeld veel hoger dan in de Kempen of West-Vlaanderen.19  

Er waren wel enkele veranderingen op til die het boerenbedrijf in het Hageland probeerden 

te moderniseren. Een eerste belangrijke verandering was de meer wetenschappelijke 

benadering van de landbouw. Volgens Vliebergh verspreidde de wetenschap zich na 1890 

onder het volk onder impuls van de opbloeiende verenigingen. Intensievere bebouwing en 

kunstmest zorgden voor extra opbrengsten.20 Een tweede verandering was de heroriëntering 

van akkerbouw naar veeteelt en tuinbouw. Zowel varkens, koeien als paarden werden meer 

gekweekt. Ook boomgaarden waren nu te vinden in bijna elke hoeve.21 Toch zou dit niet 

voldoende zijn om de bevolking van voldoende levensmiddelen te voorzien. In grote delen van 

het Hageland was de grondkwaliteit minderwaardig te noemen en zoals hierboven gezegd 

                                                   
18 Van Dijck en Van Malle, “Arme en rijke boeren,” 111-2. 
19 Van Dijck en Van Malle, “Arme en rijke boeren,” 111-2. 
20 Vliebergh, Het Hageland, 128. 
21 Greet Draye. In en uit het Hageland. Arbeidsmigratie 1850-2010 (Leuven: Centrum Agrarische Geschiedenis, 2013), 
9-10. 
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was de grondversnippering te groot en waren de pachtprijzen te hoog.22 Pendelarbeid werd 

zo een noodzakelijk kwaad. 

De centrale vraag die in deze thesis gesteld zal worden is in hoeverre de Hagelandse 

mijnwerker uit de jaren ’20 van de opportuniteiten gebruik maakte die de opening van de 

Limburgse mijnen hem bood. Was mijnarbeid een beperkte fase in hun leven of deden ze dit 

hun leven lang? Was mijnarbeid een voltijdse bezigheid of was dit enkel bedoeld om de 

wintermaanden mee op te vullen als er minder werk was in de agrarische sector? Nog een 

bijkomende vraag die gesteld kan worden is hoe honkvast de Hagelander was. Bleven veel 

Hagelanders wonen in hun eigen gemeente of verhuisden ze in de richting van het 

mijnbekken? Een belangrijke bijkomende factor is de tewerkstelling in de Waalse mijnen. Veel 

mijnwerkers uit Hageland werkten eerder in deze mijnen. Waarschijnlijk zullen mijnwerkers 

die eerder in de Waalse kolenbekkens actief waren, gemiddeld genomen meer moeite 

investeren in hun mijnwerkerscarrière. In deze vraag zit ook een andere vraag verscholen. 

Heeft de opstart van de Limburgse mijnen ervoor gezorgd dat er meer Hagelanders zich lieten 

verleiden door de mijnarbeid, of hadden ze bijna allemaal ervaring in de Waalse mijnen?  Een 

andere interessante vraag is of het huwelijk een eventuele stabiliserende invloed heeft gehad. 

Wat bronmateriaal betreft wordt er gebruik gemaakt van de rekeningkaarten van de 

pensioendienst van de Limburgse mijnwerkers.23 Veel gegevens die in dit werk van belang 

zijn, zijn daar op terug te vinden. Het aantal gewerkte dagen kan daar gevonden worden, maar 

ook hun huidige woonplaats en of ze eventueel al gewerkt hebben in een Waalse mijn.24 In 

sommige gevallen wordt ook vermeld of er na een periode actief te zijn geweest in het 

Limburgse bekken werd teruggekeerd naar een Waals bekken, maar dit gebeurde niet 

consequent, zoals verder toegelicht in hoofdstuk 5. Ook kan er gekeken worden of het ging om 

ondergrondse of bovengrondse arbeid. Ondergrondse arbeid was over het algemeen 

zwaarder en de voorkeur van mijnwerkers ging dan ook eerder naar bovengrondse jobs, maar 

deze waren in de minderheid. In sommige gevallen kon na een aantal jaren ondergrondse 

                                                   
22 Greet Draye. In en uit het Hageland. Arbeidsmigratie 1850-2010 (Leuven: Centrum Agrarische Geschiedenis, 2013), 
11. 
23 RIZIV Hasselt, pensioenrekeningkaart, geboortejaren 1895, 1900, 1906, 1913, Hageland 
24 Het betreft telkens de plaats waar men woonde tijdens het einde van hun carrière.  



 
 

9 
 

arbeid worden overgeschakeld op bovengrondse arbeid. Tot slot wordt ook in sommige 

gevallen vermeld of de mijnwerker al getrouwd was en soms werd ook nog de huwelijksdatum 

vermeld. Als men echter stopte met werken in de Limburgse mijn voor er een huwelijk was, 

werd het huwelijk vaak niet meer vermeld. 

Dit werk vormt zo een aanvulling op het werk van Bart Pluymers. Hij bestudeerde de 

Limburgse arbeidsmarkt voor mijnwerkers tussen 1917 en 1939. Zijn focus ligt net als bij mij 

op de jaren ’20, omdat in deze periode de overgang van een weinig gemonetariseerde 

agrarische economie naar een formele arbeidsmarkt zichtbaar wordt. Ook Pluymers vroeg 

zich af hoe mijnwerkers de mijnarbeid in hun leven integreerden. Zagen ze het als een opstap 

voor een leven als landbouwer of planden ze om voor een langere periode actief te zijn in de 

mijnen? Hij baseerde zich hiervoor op de personeelsregisters en personeelsstreekkaarten van 

een aantal Limburgse mijnen. Deze bevatten echter minder gegevens dan de rekeningkaarten 

die in deze thesis als bron worden gebruikt. De datum van uitdiensttreding wordt wel 

vermeld, maar niet het aantal gewerkte dagen.25 Zo kon dus moeilijker bepaald worden of een 

arbeider deeltijds of voltijds werkte. Een ander verschil is ook dat Pluymers zich in 

tegenstelling tot deze thesis beperkte tot de ondergrondse mijnwerker. Ook lag zijn focus 

eerder op de Kempense arbeider.  

Om deze zaken te kunnen analyseren maakt deze paper gebruik van een steekproef. Het gaat 

om een steekproef van 748 mijnwerkers uit de 24 gemeentes van het Hageland uit vier 

geboortejaren die in het Limburgse bekken aan de slag gingen. Dit gebeurde omwille van 

pragmatische redenen. De pensioenfiches van alle arbeiders die ooit in een Limburgse mijnen 

hebben gewerkt zijn namelijk geklasseerd op geboortejaar. Er zal enkel gekeken worden naar 

arbeiders die instroomden in de jaren ’20. Het gaat om mijnwerkers uit 1895, dus 25-35 jaar 

bij aanwerving, uit 1900, dus 20-30 jaar bij aanwerving, uit 1906, dus 14-24 jaar bij 

aanwerving en uit 1913, dus 14-16 jaar bij aanwerving.  De minimumleeftijd om in dienst te 

treden was 14 jaar, omdat dit de leeftijd was tot wanneer men leerplicht had. Uit het 

geboortejaar 1895 zijn er 166 mijnwerkers, uit het geboortejaar 1900 zijn er 257 

mijnwerkers, uit 1906 zijn er 272 mijnwerkers en uit 1913 zijn er 53.  

                                                   
25 Pluymers, De Limburgse mijnwerkers, 10-2. 
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Deze paper wordt vervolgens opgedeeld in meerdere hoofdstukken. Hoofdstuk 2 zal kort 

beschrijven hoe de Limburgse arbeidsmarkt voor mijnwerkers doorheen de twintigste eeuw 

evolueerde. Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen de binnenlandse en de 

buitenlandse mijnwerkers. In hoofdstuk 3 ligt de focus op het aantal intredes doorheen de tijd 

en wordt aan de hand van een lijst met jaarlijkse instroomgegevens een beeld geschetst van 

de samenstelling van de arbeidersbevolking in de Limburgse mijnen. In Hoofdstuk 4 wordt 

toegespitst op de intredes in de Limburgse mijnen in de jaren 20 en in het bijzonder op 

Hagelandse mijnwerkers. Er wordt nagegaan welke gemeentes het best vertegenwoordigd 

zijn en waarom dat zou kunnen zijn. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het aantal actieve jaren 

en in hoofdstuk 6 wordt ingegaan op het aantal actieve dagen per jaar.  
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2. De Limburgse arbeidsmarkt voor mijnwerkers 

2.1.  Arbeidsvraag en – aanbod voor WOII 

Limburg kende in het begin van de twintigste eeuw maar een beperkte industriële activiteit. 

Enkel in het noorden van de provincie waren er een aantal chemische bedrijven aanwezig. 

Veel Limburgers leefden dus van de landbouw. Echter waren er ook heel wat Limburgers die 

uitweken naar een ander provincie om te werken.26 Meer bepaald gingen veel Limburgers in 

de Luikse mijnen werken. In Luik begonnen de traditionele mijnwerkersfamilies immers te 

verdwijnen, waardoor Limburgers een goed alternatief waren.27 Het is eigenlijk zeer goed 

vergelijkbaar met de situatie van de Hagelanders, met dat verschil dat de Hagelanders ook 

vaak naar de mijnen van Charleroi gingen.  

Een van oorzaken van deze zogenaamde desertie van de traditionele mijnwerkersgezinnen in 

Wallonië was de economische neergang in het laatste kwart van de negentiende eeuw. Dit 

zorgde immers voor veel werkloosheid. Dat was vervolgens een van de redenen waarom 

Waalse mijnwerkersgezinnen minder kinderen kregen. Ze wilden hun welvaart niet te veel 

verloren laten gaan. Ook werd scholing belangrijker. Het werd gezien als een middel tot 

sociale promotie. Uiteindelijk zou in het begin van de twintigste eeuw de leerplicht worden 

ingevoerd.28 Mijnarbeid was ook zeer zwaar en gevaarlijk werk en had daarnaast ook een laag 

sociaal prestige, wat dus samenhangt met de scholing.29  

Men kan zich dan de vraag stellen waarom Vlamingen er dan wel gingen werken. Het was ten 

eerste zo dat er onder Vlamingen wel een hoge nataliteit bestond. Zoals eerder vermeld 

hadden Limburgers ook weinig alternatieven, terwijl de industriële activiteit in Wallonië veel 

hoger was en er dus meer alternatieven bestonden voor Waalse mijnwerkerszonen. De 

agrarische crisis van de jaren 1880 speelde ook een belangrijke rol in het zoeken naar werk 

buiten Limburg. De Limburgse bevolking werd daarbij gestimuleerd door de katholieken die 

                                                   
26 Luc Minten, Ludo Raskin, Antoon Soete, Bert Van Doorselaer en Francis Verhees, Een eeuw steenkool in Limburg. 
(Tielt: Lannoo, 1992), 98. 
27 Frank Caestecker, “Arbeidsmarktstrategieën in de Belgische mijnindustrie tot 1940,” Tijdschrift voor Sociale en 
Economische Geschiedenis 5, nr. 3 (2008): 38-9. 
28 Caestecker, “Arbeidsmarktstrategieën in de Belgische mijnindustrie,” 44-6. 
29 Frank Caestecker, “Vervanging of verdringing van de buitenlandse mijnwerkers in Limburg. De emancipatie van de 
Limburgse mijnwerkers,” Limburg-het Oude Land Van Loon 77 (1998): 313. 
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zorgden voor goedkope spoorwegabonnementen om het arbeidsoverschot in de agrarische 

sector weg te leiden naar de industrie.30 De Katholieken wilden op die manier ook voorkomen 

dat te veel mensen in de steden gingen wonen. De stad had volgens hen een slechte invloed op 

de arbeiders en zou leiden tot secularisering.31 Bovendien was de stad ook een bron van 

protest. Sinds het oproer van 1886 had de politieke elite angst voor de subversieve invloed 

van de stad op de massa.32  

In se is hier de overgang zichtbaar van een agrarische samenleving naar een meer industriële 

samenleving. In plaats van te werken in het familielandbouwbedrijf werd de focus 

langzamerhand verplaatst naar de arbeidsmarkt, waarbij gewerkt moest worden voor een 

loon. Deze transitie is vooral te verklaren door de steeds groeiende demografische druk, 

waardoor een landbouwbedrijf niet meer rendabel genoeg was.33 De landbouwcrisis heeft dit 

natuurlijk versterkt. Deze crisis hield in dat er vanaf 1878-1880 massaal graan werd 

geïmporteerd uit de VS. De crisis zou pas op zijn einde lopen tegen 1893. Veel boeren 

schakelden ook over op veeteelt, waar minder werkkrachten voor nodig waren, met nog meer 

pendel tot gevolg.34 In de Waalse bekkens stijgt het aantal arbeiders tussen 1890 en 1910 zo 

van 100 000 naar 150 000. Zonder de arbeidsreserves van ‘arm Vlaanderen’ aan te boren zou 

dit nooit gelukt zijn.35  

Na WOI zien we ook langzaam een verschuiving optreden in het pendelgedrag van de Vlaamse 

mijnwerkers. Vanaf deze periode zouden immers de Limburgse mijnen openen, waardoor het 

voor veel arbeiders gemakkelijker was om naar Limburg te pendelen in plaats van naar Luik. 

De beslissing om van pendelrichting te veranderen zal in twee fases gebeuren, voor 1926 en 

na 1930. Je kunt je de vraag stellen waarom je in hemelsnaam verder dan nodig zou willen 

pendelen. Daar zijn een aantal belangrijke redenen voor te vinden. Eerst en vooral was de 

veiligheid een van de redenen. In Limburg gebeurden er enkele spectaculaire ongevallen.36 

                                                   
30 Roels, “Buitenlandse arbeiders in de Luikse steenkolenmijnen, 1900-1974,” Tijdschrift voor Sociale en Economische 
Geschiedenis 5, nr. 3 (2008): 111. 
31 Roels, Het tekort, 48. 
32 Frank Caestecker, “Arbeidsmarktstrategieën in de Belgische mijnindustrie,” 39 
33 Pluymers, De Limburgse mijnwerkers, 7-8. 
34 Pluymers, De Limburgse mijnwerkers, 16. 
35 Caestecker, “Vervanging of verdringing, 310. 
36 Caestecker, “Vervanging of verdringing, 312. 
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Het aantal ongevallen lag maar liefst vier tot vijf malen hoger dan in de Waalse kolenbekkens, 

wat vooral te maken had met de lastige geologische omstandigheden.37 De terreindruk was in 

de Limburgse mijnen immers zeer sterk  wat leidde tot het hoge aantal ongevallen. Een 

bijkomende verklaring voor dit hoge aantal ongevallen was de onervarenheid van het 

personeel in de beginjaren.38 In Limburg waren de verhoudingen ook veel autoritairder dan 

in Luik, waar de vakbonden zich veel beter hadden ingeburgerd. Ten derde was er in Limburg 

ook een hoger arbeidsritme.39 In het begin van de jaren ’30 veranderde een nieuwe groep van 

pendelrichting. In Limburg was de gedeeltelijke werkloosheid tijdens de crisis immers lager 

dan in Luik.40  

In de Limburgse mijnen werkten echter ook Limburgers die nog nooit in de Waalse mijnen 

hadden gewerkt. Er kunnen twee grote groepen onderscheiden worden. Eerst en vooral 

waren er de plaatselijke keuterboeren. Zij wilden enkel tijdelijk in de mijn werken. Als ze 

voldoende hadden verdiend zouden ze een eigen stuk landbouwgrond kopen om te bewerken. 

Een tweede groep van mijnwerkers werkte enkel in de winter in de mijnen uit noodzaak 

omdat andere dagloondiensten in  bijvoorbeeld de bouw of de landbouw dan niet beschikbaar 

waren.41 In vergelijking met landbouwers verdienden mijnwerkers ook een stuk meer. In 

1920 verdienden boeren gemiddeld 1 tot 1,4 frank per dag, terwijl dit voor mijnwerkers 2,5 

tot 6 frank per dag was.42  

Maar zelfs met deze groepen van arbeiders was er nog steeds een tekort aan mijnwerkers. 

Daarom waren de mijnen genoodzaakt om ook buitenlandse mijnwerkers aan te nemen. Het 

was ook zo dat mijnwerkers, zoals we eerder zagen voor Wallonië, ook in Limburg een slecht 

imago hadden. Al vroeg werden daardoor mensen uit andere provincies en dus ook 

buitenlanders gerekruteerd. In 1930 was 29% van de in totaal 23 484 personen van 

                                                   
37 Bart Delbroek, In de put: de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in Belgisch-Limburg, 1900-1966 (Hilversum: Verloren, 
2016), 19. 
38 Minten et al., Een eeuw steenkool in Limburg, 68. 
39 Caestecker, “Vervanging of verdringing, 312. 
40 Caestecker, “Vervanging of verdringing, 315. 
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buitenlandse origine, wat het hoogste percentage was van alle Belgische mijnbekkens op dat 

moment.43  

In het begin van de jaren ’20 waren de meeste buitenlandse mijnwerkers Nederlanders. 

Meestal kwamen ze uit dorpjes net over de grens. Vanaf het voorjaar van 1923 begon men met 

een geselecteerde rekrutering van mijnwerkers in het buitenland. Met Italië werd als eerste 

een overeenkomst afgesloten. Maar wegens hun gebrek aan ervaring haakten Italiaanse 

mijnwerkers al snel af, waarna er geopteerd werd om Polen te rekruteren. Zij hadden vaak 

wel al ervaring in het Ruhr-gebied of in Noord-Frankrijk. Ook werden er in de tweede helft 

van de jaren ’20 heel wat Joegoslaven en Tsjecho-Slowaken gerekruteerd. Zij hadden vaak wel 

minder ervaring. De Polen bleven ook de grootste groep buitenlandse mijnwerkers in 1930.44  

Vanaf de jaren dertig werd echter meer de focus gelegd op het rekruteren van Belgische 

mijnwerkers, onder meer omdat de vakbonden de overheid vragen om Belgen voorrang te 

verlenen ten tijde van crisis.45 De crisis had een belangrijke invloed op het aantal benodigde 

arbeiders. Sinds de opening van de mijnen is er in elk jaar een stijging van het aantal 

werknemers op te merken, met uitzondering van 1925. In 1932 vind echter opnieuw een 

daling plaats.46 Toch zorgt de crisis niet voor grote economische problemen, onder meer 

dankzij een sterker doorgevoerde rationalisatie. Terwijl de productie in 1932 tijdelijk licht 

terugvalt, stijgt deze het jaar daarop al weer relatief sterk met 20%. Ook in de daaropvolgende 

jaren zet de stijging zich door.47 Pinxten zag ook toen al in (zijn boek is geschreven in 1937) 

dat de Kempense mijnen er veel beter voor stonden dan de Waalse mijnen. Ze waren duidelijk 

veel beter in staat dan de Waalse mijnen om aan de crisis te weerstaan en hij beschouwt het 

Limburgse bekken dan ook als de toekomst van de Belgische steenkolenindustrie.48  

Zoals eerder gezegd veranderden sommige Vlaamse mijnwerkers hun pendelrichting van 

Wallonië naar Limburg, maar ook begonnen heel wat autochtone Limburgers voor de eerste 

                                                   
43 Bart Delbroek, “Op zoek naar koolputters. Buitenlandse mijnwerkers in Belgisch-Limburg in de twintigste eeuw,” 
Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 5, nr. 3 (2008): 81. 
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46 Karel Pinxten, Gaston Eyskens en P. J Broekx, Het Kempisch steenkolenbekken: een economische studie. 2e uitgave. 
(Brussel: Standaard-Boekhandel, 1939), 135. 
47 Pinxten, Eyskens en Broekx, Het Kempisch steenkolenbekken, 118. 
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keer met het mijnwerkersberoep.49 Dit alles zorgt ervoor dat er in de Limburgse mijnen een 

vaste mijnwerkersstam ontstaat met vooral Belgische arbeiders die ook minder en minder 

oog hadden voor het landbouwersbestaan. 

Van een vaste groep mijnwerkers was in de jaren ’20 nog weinig sprake. Zoals eerder gezegd 

zagen veel Limburgers mijnarbeid als iets tijdelijks. Ofwel wilden ze voldoende geld verdienen 

om een stuk grond te kopen om te bewerken ofwel wilden ze gewoon de winter overbruggen. 

Dit zorgde ervoor dat er veel arbeidsverloop was.  Ook bij vaste mijnwerkers vond er 

trouwens heel wat arbeidsverloop plaats. Verloop kan immers ook plaatsvinden tussen 

verschillende mijnbedrijven. Voor er verder wordt ingegaan op vraag en aanbod van 

arbeiders vanaf WOII wil ik het eerst nog even hebben over het arbeidsverloop.   

2.2.  Arbeidsverloop 

Arbeidsverloop wordt door Van Dale gedefinieerd als het ‘verlies van personeel doordat 

werknemers hun dienst verlaten, naar een ander bedrijf, hun werkkring verlaten’. Het gaat 

hier met andere woorden over de in- en uitstroom van werknemers, in ons geval dus van 

mijnwerkers. Het arbeidsverloop is een complex fenomeen die onder meer wordt bepaald 

door marktverhoudingen, kwaliteit van het aanbod, loonverschillen, arbeidsomstandigheden 

en bedrijfsculturen. Als het arbeidersverloop verandert duidt dat op ontwikkelingen in vraag 

en aanbod op de arbeidersmarkt. Belangrijk ook in de mijnsector is de term dynamische 

arbeidersmarkt. Dat wil zeggen dat het arbeidsverloop groot is.50  

Dat is vaak het geval in de mijnsector. Roels onderzocht bijvoorbeeld het verloop van 

mijnwerkers in de Luikse mijnen na 1947. Om het verloop te berekenen maakte hij gebruik 

van de zogenaamde overlevingspercentages. In veel sociologische studies wordt van deze 

indicator gebruik gemaakt. Om dit percentage te berekenen kijk je gewoon naar het aantal 

(mijn)arbeiders die na een bepaalde periode nog aanwezig zijn, meestal wordt daarbij één 

jaar gebruikt. Roels kwam tot de conclusie dat tussen 1947 en de kolencrisis (1958) het 

jaarlijkse verloop altijd hoger was dan 50%. Tegenwoordig (2014) komt dergelijk percentage 

enkel voor in zeer dynamische sectoren met veel seizoensarbeid zoals de landbouw en de 
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bouw. Om niet-dynamisch genoemd te worden moet het percentage eerder rond de 15% 

zitten.51  

Onderzoek naar het verloop in de Kempense mijnen voor WOII werd al gedaan door Bart 

Pluymers. Hij maakt een onderscheid tussen Belgen en buitenlanders. In de mijnen van 

Winterslag en Beringen hadden 30% van de migranten de mijn al verlaten na amper een 

maand, na een jaar was dat 77,4%. Voor de Belgische mijnwerkers was het 67,9%. In Eisden 

was het wel omgekeerd en verlieten de Belgen sneller de mijn, maar dat kwam waarschijnlijk 

door de betere huisvestiging daar.52  

Vanaf de jaren ’30 begint dit al te zakken. Een belangrijke reden is de economische crisis. Voor 

de crisis was de mobiliteit heel hoog omdat de mijnsector aan het uitbreiden was. Door deze 

uitbreiding waren constant nieuwe werkkrachten nodig die dan door concurrerende 

mijnbedrijven werden ingepalmd.53 Tijdens de crisis was er echter minder nood aan 

arbeidskrachten. Daardoor begonnen de mijnen betere afspraken te maken om geen 

mijnwerkers meer te ‘stelen’ van concurrenten. Een tweede reden van de daling was het 

veranderende arbeidspatroon. In de inleiding werd al gewag gemaakt van een overschakeling 

van een subsistentielandbouw naar een systeem van loonarbeid. Zeker vanaf 1935 verlangde 

de jongere generatie er steeds meer naar om vooral een hogere levenstandaard te verkrijgen. 

De traditie van de familielandbouwbedrijfjes interesseerde hen steeds minder. Mijnarbeid 

werd dus niet meer als iets tijdelijks gezien en er ontstond een vaste stam van mijnwerkers.54 

Heel concreet zakt het verloop (per jaar) van 70,4% eind de jaren ’20 naar 35,7% eind de jaren 

’30.55 

Het verloop tussen de verschillende Limburgse mijnen wordt in deze thesis wel niet 

onderzocht. Er wordt enkel gekeken naar het algemeen verloop tussen de Waalse 

mijnbekkens en het mijnbekken van de Kempen alsook naar het aantal actieve jaren binnen 

het volledige Kempense mijnbekken. Als een mijnwerker bijvoorbeeld in het ene jaar in 
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Winterslag werkt en het andere jaar in Eisden zal daar in deze thesis geen rekening mee 

gehouden worden.  

Vanaf WOII is er eigenlijk nog niet echt onderzoek gebeurd. We hebben wel een indicatie uit 

de scriptie van D’Hulst. Voor zijn doctoraat (uit 1957) onderzocht hij de mobiliteitsproblemen 

van mijnwerkers. Hij ondervroeg daarvoor gehuwde arbeiders uit de drie Genkse mijnen die 

niet in Genk woonden. Ook beperkte hij zich tot mijnwerkers die zich met het openbaar 

vervoer verplaatsten.56 Daaruit bleek dat de meeste arbeiders vaak al lang in de mijn werkten 

en meestal ook trouw bleven aan dezelfde mijn. Vaak was ook hun vader al mijnwerker 

geweest, maar hun grootvader meestal nog niet. Daarentegen wilden veel mijnwerkers dat 

hun zonen beter geen mijnwerkers werden.57 Dit onderzoek zegt natuurlijk niets over de 

vrijgezelle en buitenlandse mijnwerkers.  

In deze thesis beperkt de uitgevoerde steekproef zich echter tot intredes in de jaren ’20, een 

periode waarin het verloop nog zeer hoog was in de Kempense mijnen. Door het structureel 

gebrek aan arbeidskrachten werd er vaak beroep gedaan op buitenlandse mijnwerkers. Over 

het algemeen waren zij minder standvastig dan Belgen zoals eerder bleek uit het onderzoek 

van Pluymers. Maar ook de Belgische werknemers waren in het begin zeker geen stabiele 

groep werknemers. Dat verandert doordat men beslist om tijdens de crisis van de jaren ’30 

vooral buitenlandse mijnwerkers te ontslaan. Daarbovenop beginnen er meer Belgen van 

mijnwerker hun vast beroep te maken.58 Ook in de specifieke casus van de Hagelandse 

mijnwerkers zal het opvallen dat veel mijnwerkers die intraden in de jaren ’20 vaak maar een 

of meerdere jaren in de mijn werkten, omdat ze het duidelijk zagen als iets tijdelijks.  

2.3.  Arbeidsvraag en – aanbod vanaf WOII 

Tijdens WOII bevindt de mijnsector zich in een bijzondere situatie. De productie zou sterk 

verminderen onder meer door het verdwijnen van veel buitenlandse ervaren mijnwerkers die 

net voor de oorlog naar hun land terugkeerden.59 Vanaf 1942 zouden ze vervangen worden 
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door Russische krijgsgevangenen, maar door hun gebrek aan ervaring en ook door 

ondervoeding waren ze wel veel minder productief. Toch zouden er tegen het einde van de 

bezetting bijna 7000 Russen worden ingezet.60   

Na WOII was steenkool essentieel voor de heropbouw van het land. Het was op dat moment 

immers de enige direct beschikbare grondstof. Wegens gebrek aan (ondergronds) personeel 

kon de steenkolensector echter niet voldoen aan de vraag van de Belgische industrie. Met een 

stijging van het loon en het toekennen van allerhande extralegale voordelen wilde de regering 

Van Acker de Belgische arbeider overhalen om in de mijnen te werken. De zogenaamde 

‘kolenslag’ was ingezet.61 Deze actie leverde echter onvoldoende arbeiders op en daarom 

besliste men om twee andere groepen te ‘rekruteren’. Enerzijds werden vanaf mei 1945 in 

totaal 14 385 Duitse krijgsgevangenen tewerkgesteld. Deze waren dan ook verantwoordelijk 

voor een sterke stijging van de steenkolenproductie. In oktober 1946 gingen de meeste echter 

al weer uit dienst. Ook werden er 3700 incivieken of collaborateurs verplicht aan het werk 

gezet vanaf mei 1946. Een jaar later werden de meeste echter ook weer vrijgelaten.62    

Voor de Duitse krijgsgevangenen moest dus vervanging gezocht worden. Deze vond men in 

Italië.  Tussen juni 1946 en december 1949 werden in totaal 13 408 Italianen gerekruteerd.63 

Ook in 1951 en 1952 werden opnieuw heel wat Italianen gerekruteerd.64 Een laatste grote 

groep die werd gerekruteerd na WOII zijn de Oost-Europese vluchtelingen. In 1947 en 1948 

werden er in totaal 7076 gerekruteerd in Duitsland. Deze groep bestond vooral uit Polen, 

Balten en Oekraïners. Allen kregen ze een contract aangeboden van twee jaar. Wegens de 

erbarmelijke levensomstandigheden in de voormalige krijgsgevangenenkampen keerden 

velen vanaf 1949 de mijnindustrie echter de rug toe.65  

Na de mijnramp van Marcinelle op 8 augustus 1956 schorste Italië de migratie van arbeiders 

naar België. Er kwamen toen in totaal 262 mijnwerkers om het leven, waarvan er in totaal 136 
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van Italiaanse afkomst waren. Als gevolg werden nieuwe akkoorden gesloten met Spanje, 

Portugal en Griekenland. Enkele jaren later werden ook nieuwe arbeidersvergunningen 

gegeven aan Marokkanen en Turken. In het algemeen worden buitenlanders eerder 

aangenomen bij periodes van conjuncturele bloei om terug af te nemen bij crisisperiodes.66  

We kunnen ons nu de vraag stellen waar de Belgische mijnwerkers dan gerekruteerd werden. 

Voor de beginperiode tussen 1921 en 1925 heeft Pluymers voor Winterslag, Beringen, 

Waterschei en Eisden hierover gegevens verzameld aan de hand van de eerder vermelde 

personeelsregisters en -fiches.67 In hoofdstuk 3 ga ik nog verder in op de afkomst van de 

mijnwerkers in de periode 1926-1986 aan de hand van een lijst met daarin alle intredes in de 

Limburgse mijnen.  

In de beginperiode zijn, naast Limburg zelf, twee gebieden belangrijk, namelijk Brabant 

(Hageland) en Antwerpen (Kempen). Ook Luik en Henegouwen zijn in iets mindere mate van 

belang.  Tussen de mijnen bestaan wel sterke verschillen. Mijnwerkers uit Antwerpen gaan 

vooral naar Beringen. 26,5% van de mijnwerkers uit deze mijn waren afkomstig uit Beringen. 

Daartegenover werkte geen enkele Antwerpse mijnwerker in Eisden. Voor de Brabanders was 

Winterslag de belangrijkste mijn. 13,8% van de mijnwerkers uit deze mijn waren afkomstig 

uit Brabant. Ook voor hen was Eisden de minst gekozen mijn. 3,3% van de mijnwerkers uit 

deze mijn kwamen uit Brabant. Delbroek, die ook van deze gegevens gebruik maakt, merkt 

ook nog op dat er minder arbeiders uit Zuid-Limburg kwamen, in vergelijking met de rest van 

Limburg, wat te maken had met de grotere aantrekkingskracht van de Luikse mijnen die beter 

bereikbaar waren. Ook was de landbouw in de vruchtbare Haspengouw belangrijker.68  

Het aantal Limburgse gemeenten met veel mijnwerkers zou ook tot 1958 (de kolencrisis) min 

of meer blijven groeien. In 1947 waren er bijvoorbeeld 45 mijnwerkersgemeentes. Dat zijn 

gemeentes waarvan minstens 7 à 8% van de mannelijke actieve bevolking actief was in de 

mijnindustrie, althans volgens de definitie van Van Ballaer uit 1965, zegt Delbroek.69 Van 

Ballaer maakte in een reeks van drie artikelen uit 1965, 1968 en 1971 duidelijk dat het aantal 

                                                   
66 Delbroek, In de put, 110-1. 
67 Pluymers, De Limburgse mijnwerkers, 28. 
68 Delbroek, In de put, 96-7. 
69 Delbroek, In de put, 97. 



 
 

20 
 

mijnwerkersgemeentes stelselmatig afneemt en dat het rekruteringsgebied zich steeds 

dichter bij de mijnen zelf zou bevinden. Hij maakte daarbij een vergelijking met het jaar 1955. 

Toen waren er volgens Van Ballaer 77 mijnwerkersgemeentes, in 1964 waren er nog 52, in 

1967 45 en in 1970 nog 32.70 

 Het valt wel op dat er tussen 1947 en 1955 een serieuze stijging lijkt plaatsgevonden te 

hebben in het aantal mijnwerkersgemeentes. Van 45 mijnwerkersgemeentes gaat het plots 

naar 77 mijnwerkersgemeentes. Nochtans is het totaal aantal Belgische mijnwerkers min of 

meer gelijk gebleven in deze periode.  Uit het volgend hoofdstuk zal echter blijken dat het 

aandeel Limburgers onder de Belgische mijnwerkers sterk toeneemt.71 Toch is dit niet de 

volledige verklaring. Delbroek heeft namelijk een fout gemaakt in het parafraseren van Van 

Ballaer. Zoals eerder gezegd moet in een mijnwerkersgemeente, volgens Delbroek, minstens 

7 à 8 procent van de mannelijke actieve bevolking werkzaam zijn in de mijnindustrie. De 

definitie van Van Ballaer is echter anders. Volgens Van Ballaer moet 7 à 8% van de totale 

actieve bevolking actief zijn in de mijnindustrie. Van de mannelijke actieve bevolking moet 

echter maar 4 à 5% van de actieve bevolking in de mijnindustrie actief zijn.72 Op deze manier 

onderschat Delbroek voor een deel het aantal mijnwerkersgemeentes.  

Wat zijn nu de oorzaken van het dalen van het aantal Belgische mijnwerkers na 1958? Er zijn 

er meerdere op te noemen. Ten eerste kwamen er vanaf de jaren ’50 en ’60 steeds meer 

nieuwe industrieën in Limburg. Ook in de tertiaire sector kwamen er extra banen.73 Ook 

zorgde de Europese integratie voor problemen. In 1952 werd de Europese gemeenschap voor 

kolen en staal (EGKS) opgericht, met daarin Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, Italië en 

de Benelux-landen. Na de kolencrisis werd duidelijk dat de Belgische markt slecht 

geïntegreerd was. Om dit te bewerkstelligen moest er drastisch gesaneerd worden.74 
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Die problemen waren echter niet nieuw. Vooral de Waalse mijnen waren vaak niet productief 

door hun verouderd productieapparaat, hun kleine schaal, maar ook door de moeilijke 

geologische omstandigheden. Deze slechte uitgangspositie van de Waalse mijnen in 

vergelijking met andere Europese landen werd nog verergerd door de sterke loonstijgingen 

die na WOII werden doorgevoerd, zoals eerder vermeld. Tijdens WOII waren de lonen sterk 

verlaagd, waardoor Belgische mijnwerkers een derde van hun levensstandaard 

kwijtgeraakten. Toch accepteerden de mijnwerkers dit, omdat mijnarbeid bescherming bood 

tegen deportatie naar de Duitse mijnen. De loonstijgingen waren dan ook noodzakelijk om te 

voorkomen dat de Belgische mijnwerkers massaal ander werk zouden zoeken na de oorlog. In 

een klap transformeerde het mijnwerkersberoep van een van de slechts betaalde beroepen in 

België naar een van de best betaalde. Samen met het stijgen van het loon kregen de 

mijnwerkers ook nog allerhande sociale voordelen, zoals betere ongevallen- en 

pensioenverzekering, gratis treintickets, gratis kool en goedkopere huisleningen.75  

Toch wilde de Belgische overheid de prijs laag houden, om zo de concurrentiepositie van de 

metaalindustrie niet al te veel aan te tasten. Voor de mijnbazen lag dit echter moeilijk. De 

mijnindustrie was een sector met zeer hoge personeelskosten. Maar liefst 60% van de kosten 

bestonden hieruit. De combinatie van hoge lonen en lage steenkoolprijzen was echt niet 

houdbaar. Daarom subsidieerde de overheid de mijnen. De mijnen probeerden ook zelf iets 

aan het onevenwicht te doen. Volledig vrijwillig versluisden de winstgevende mijnen 85% van 

hun winst naar de verlieslatende mijnen. Zelf dat was echter niet genoeg en vanaf 1 september 

1947 verplichtte de overheid om de verlieslatende mijnen verder te compenseren. Het ging 

hier vooral om een transfer van de Limburgse mijnen naar de Waalse mijnen. De Limburgse 

mijnen waren dan ook niet te spreken over de verdere verplichte transfers.76  

Vooral werd de overheid verweten dat ze geen langetermijnvisie hadden. Voor de regering 

Van Acker was maar één ding van belang, namelijk een zo hoog mogelijke steenkoolproductie. 

Hierdoor moesten ook de kleine onproductieve mijnen openblijven en de steun van de 

overheid ging dan ook vooral naar deze verlieslatende mijnen. Pas in 1950 begon de overheid 
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meer zijn aandacht te richten op het financieren van uitbreidingsinvesteringen in de 

Kempense mijnen.77  

In de lente van 1950 verscheen een rapport van een Amerikaanse firma van mijnconsulanten 

‘Robinson and Robinson’. In feite haalden ze aan wat men al langer wist. Veel mijnen waren 

niet meer winstgevend omdat ze veel te klein waren. Bovengrondse bedrijvigheden, zijnde het 

verwerken van de steenkool, gebeurde door iedere mijn afzonderlijk. Het rapport 

beargumenteerde dat men deze activiteiten veel meer moest centraliseren. Dit zou echter een 

belangrijke complicatie met zich meebrengen, namelijk een vermindering van de 

werkgelegenheid. Het centraliseren van de bovengrondse activiteiten zou ook maximaal de 

Belgische werknemers treffen, want de meeste buitenlanders werkten ondergronds. De 

Belgische regering was hier echter niet toe bereid en probeerde het rapport zo veel mogelijk 

geheim te houden.78  

Het werd dus duidelijk dat de Belgische steenkoolnijverheid niet klaar was om te integreren 

in een Europese eengemaakte markt voor steenkolen. Volgens een schatting van het 

mijnwezen zou amper 1/5 van de Belgische mijnen rendabel zijn zonder subsidies. De niet 

rendabele mijnen waren bijna allemaal Waals. Amper een van de zeven Kempense mijnen was 

niet rendabel zonder subsidies.79 Toch waren ook de Limburgse mijnen moeilijk opgewassen 

tegen de goedkopere steenkool van zijn buurlanden. Om de integratie in de Europese markt 

te vergemakkelijken besloot men daarom een overgangsperiode in te lassen. De prijs van de 

Belgische steenkool werd gelijkgesteld aan het Europees gemiddelde en de Belgische overheid 

legde samen met de EGKS de prijs bij in ruil voor een verdere verlaging van de kosten. In 

december 1956 veranderde het EGKS echter zijn aanpak. De steun aan het Kempense bekken 

werd stopgezet, omdat deze voldoende geïntegreerd zou zijn.80 De kolencrisis zou echter het 

tegendeel bewijzen. Wel was het zo dat de Limburgse mijnen financieel gezonder waren. Het 

Limburgse bekken zou dan ook langer overleven dan de Waalse bekkens. 
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Zoals eerder vermeld lag dit aan verschillende factoren. Eerst en vooral waren de beste lagen 

van de Waalse mijnen al een tijdje uitgeput. De Limburgse mijnen waren ook grootschaliger 

en daardoor efficiënter en hadden een moderner productieapparaat. Ook waren de 

geologische omstandigheden gunstiger om aan mijnbouw te doen (hoewel er wel meer 

ongevallen waren, zeker in de beginjaren). De lagen waren bijvoorbeeld dikker. In de Waalse 

bekkens schommelden deze voor WOII rond de 70cm terwijl deze bij de Limburgse mijnen 

rond de 1m schommelden.81 Het Kempense bekken stond ook bekend om zijn kolen met een 

hoge concentratie aan vluchtige stoffen. De meeste kolen uit Limburg hadden voor WOII een 

concentratie van 18 tot 35% vluchtige stoffen. Volgens het mijnwezen werden kolen hoger 

dan 15%  beschouwd als vette kolen en deze kolen waren vooral geschikt voor industrieel 

gebruik.82  

De Kempense mijnen waren hier in het voordeel tegenover de Waalse mijnen. Voor de 

primaire energieconsumptie werd steeds vaker aardolie gebruikt in plaats van steenkool en 

het waren vooral de Waalse mijnen die kolen hadden met minder vluchtige bestandsdelen die 

men daarvoor gebruikte. In 1950 was nog 88% van de primaire energieconsumptie afkomstig 

van steenkool, terwijl dat in 1970 was gezakt naar amper 34%. Ook de cokeskolen uit Limburg 

werden echter minder noodzakelijk. Dankzij productiviteitswinsten was er minder steenkool 

nodig om een zelfde hoeveelheid ruwijzer te produceren.83 Ook de hoge lonen zorgden 

opnieuw voor problemen. Door de stijgende werkgelegenheid in de provincie Limburg in 

andere sectoren werd het mijnwerkersberoep nog onaantrekkelijker. Om toch voldoende 

arbeiders aan te trekken moesten de lonen dus omhoog, hoewel het rendement van de 

arbeiders niet evenredig verhoogde.84  

In 1964 ontstond een nieuwe kolencrisis en zou de Limburgse mijnsector nog verder in de 

problemen komen. Dit had twee grote oorzaken. Eerste en vooral was er de concurrentie van 

aardgas. In bepaalde vette kolen uit Limburg zat immers gas die de cokesfabrieken konden 

verkopen. De vette kolen bestaan eigenlijk uit verschillende groepen. Er waren de vette A-

                                                   
81 Pinxten, Eyskens en Broekx, Het Kempisch steenkolenbekken, 61. 
82 Pinxten, Eyskens en Broekx, Het Kempisch steenkolenbekken, 57-9. 
83 Milward, The European rescue of the Nation-state, 80-1. 
84 Minten et al., Een eeuw steenkool in Limburg, 162. 
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kolen en de vette B-kolen.  De vette A-kolen waren afkomstig uit Eisden, Waterschei en 

Winterslag; de vette B-kolen waren afkomstig uit Beringen, Eisden, Houthalen, Zolder en 

Zwartberg. Vette B-kolen waren de kolen die vooral gebruikt werden in de gasfabrieken. Vanaf 

eind 1966 begon men met het invoeren van aardgas en amper een jaar later moesten de 

gasfabrieken al sluiten, omdat aardgas goedkoper was.85 Vette B-kolen werden ook gebruikt 

in de staalindustrie, maar deze waren daar eigenlijk minder voor geschikt. Een deel van de 

eerder vermelde productiviteitswinsten werden dan ook bekomen door de vervanging van B-

kolen door A-kolen, die daar geschikter voor waren.86 Ook de ontginning van vette A-kolen 

stond na 1964 echter sterker onder druk. Door de steeds goedkopere transportkosten werden 

de vette kolen uit de Verenigde Staten nog goedkoper.87  

Al deze problemen zouden uiteindelijk leiden tot de fusie van Houthalen en Zolder in 1964 en 

de sluiting van Zwartberg in 1966. Vanaf 1964 waren de Kempense mijnen dan ook 

structureel in de problemen gekomen. In 1957 zouden nog 6 van de 7 mijnen winstgevend 

zijn, terwijl in 1965 geen enkele mijn meer winstgevend was. Het globale Kempense bekken 

maakte echter al verlies sinds 1958, hoewel een aantal individuele mijnen nog winst 

maakten.88 In 1967 besloot de overheid om het beheer van de mijnen deels in handen te 

nemen. De vijf mijnen werden daarbij samengevoegd in de NV Kempense steenkolenmijnen 

(KS). De overheid zou vanaf nu alle verliezen volledig indekken, hoewel ze dit al deels deden.89  

De daling van het aantal Belgische mijnwerkers vindt dus deels plaats omdat de mijnen 

minder personeel nodig hadden door hun wegkwijnende productie, wat tot verschillende 

sociale conflicten leidde in het anders zo rustige mijngebied. De tweede reden voor deze daling 

is het feit dat mijnarbeid meer en meer onaantrekkelijk was geworden. Na de sluiting van 

Zwartberg in 1966 zouden bijvoorbeeld maar 34% van de mijnarbeiders werk zoeken in 

andere mijnen. Er werd nochtans een migratiestop ingelast zodat ze zeker niet zouden 

                                                   
85 Johan Tielens en Johny Iven, “De staking van 1970 in het Kempisch steenkoolbekken” (Licentiaatsverhandeling, 
Economische hogeschool Limburg, 1976). 
86 Minten et al., Een eeuw steenkool in Limburg, 191. 
87 Tielens en Iven, “De staking van 1970”. 
88 De Meyer, Christine. “De ontwikkeling van de steenkoolsector in België sinds de steenkoolcrisis” 
(Licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 1976), 96-7. 
89 Huib Crauwels, De Kempense steenkolen (Brussel: Grammens, 1984), 12. 
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weggeconcurreerd worden door buitenlandse arbeiders.90 Het bleek dus dat er al heel wat 

werkgelegenheid was bijgekomen in Limburg waardoor mijnarbeid steeds minder 

noodzakelijk was voor de arbeider. Toch daalde het aantal arbeiders zeker niet zo snel als in 

de Waalse bekkens. Tussen 1957 en 1975 daalde het aantal arbeiders met ongeveer 54% in 

Limburg tegenover 90% in Wallonië.   

Het aantal buitenlandse (ondergrondse) arbeiders ging over het algemeen iets trager 

achteruit dan de Belgische arbeiders, maar er zijn wel duidelijke verschillen per mijn. In 

Zolder en Beringen is er in de periode 1968-1983 een stijging waar te nemen (relatief gezien), 

maar in de overgebleven mijnen is het percentage buitenlanders stabieler. De reden dat het 

aantal buitenlandse (ondergrondse) arbeiders in sommige mijnen minder rap daalde heeft 

vooral te maken met juridische redenen. Buitenlanders waren door beperkingen die 

samenging met hun arbeidersvergunning veel minder mobiel op de arbeidsmarkt. In principe 

mochten ze maar van job veranderen van zodra ze tien jaar als mijnwerker hadden gewerkt.91  

Wel stabiliseert het aantal arbeiders vanaf 1974. Het aantal arbeiders daalt van ongeveer 

40 000 arbeiders voor de kolencrisis naar iets minder dan 15 000 in 1974. Vanaf dan zal dit 

aandeel stabiliseren tot midden jaren ’80.92 Dit heeft alles te maken met het veranderende 

energiebeleid van de overheid als gevolg van de oliecrisis in 1973. De olieprijzen gingen 

scherp de hoogte in en men besloot dat men niet meer afhankelijk wilde zijn voor energie uit 

het buitenland. Daarom mochten de Limburgse mijnen weer aanwerven. De steenkolenmijnen 

waren er echter niet rendabeler op geworden en de verliezen stegen verder.93  

De stijgende olieprijzen joegen de lonen immers de hoogte in en van rendementsinvesteringen 

was niets meer in huis gekomen, omdat men zich vooral voorbereidde op 

productieverlagingen. Ook waren de beste lagen stilaan uitgeput, waardoor men ook diepere 

gangen moest bouwen wat zorgde voor veel onderhoudskosten. Een ander probleem was de 

niet geslaagde integratie van de verschillende mijnzetels in de KS. Iedere mijn bleef te veel zijn 

eigen koers varen, zonder bepaalde (bovengrondse) werkzaamheden uit handen te geven. In 

                                                   
90 Delbroek, In de put, 100-1. 
91 Delbroek, In de put, 101-2. 
92 Crauwels, De Kempense steenkolen, 44. 
93 Crauwels, De Kempense steenkolen, 15-6. 
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1985 volgde de genadeslag voor de KS. Niet allen daalden de energieprijzen scherp, ook de 

dollar zakte sterk in waarde. De Kempense steenkolen werden daardoor volledig uit de markt 

geprijsd.94 Tussen 1987 en 1992 zouden daarom ook de laatste 5 mijnen de deuren sluiten.  

Concluderend kan gesteld worden dat de mijnbazen haast continu om personeel verlegen 

zaten, omwille van het feit dat mijnarbeid een zware job was met weinig sociaal prestige. Dat 

zorgde er dan ook voor dat er vaak beroep werd gedaan op buitenlandse arbeiders. In de jaren 

’30 vindt wel een omslagpunt plaats waarbij de mijnbazen meer op zoek gaan naar Belgische 

arbeiders onder druk van de vakbonden. Er ontstaat rond deze periode een vaste stam van 

Belgische mijnwerkers die van vader op zoon wordt doorgegeven. Lang duurde dit echter niet, 

want al vanaf WOII en zeker vanaf 1958 begonnen de Belgen de mijnen te verlaten, waardoor 

er weer beroep moest worden gedaan op buitenlanders. Deze periode is ook gekenmerkt door 

de langzame afbouw van de Belgische mijnindustrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
94 Minten et al., Een eeuw steenkool in Limburg, 201-4. 
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3. Intredes doorheen de tijd 

Naast de literatuur kan ook op andere manieren informatie verkregen worden over de 

arbeidsmarkt voor mijnwerkers. Voor de Limburgse mijnen bestaat er bijvoorbeeld een lijst 

met jaarlijkse instroomgegevens die is opgemaakt door Frank Caestecker.95 De lijst is 

gebaseerd op de instroomgegevens die in de rijksdienst voor pensioenen te Hasselt werden 

opgemaakt op basis van de rekeningkaarten. De lijst bevat alle mijnwerkers van het 

Limburgse mijnbekken opgelijst vanaf het laatste kwartaal van 1926. In totaal gaat het hierbij 

om 220 037 mijnwerkers. Mijnwerkers die zijn ingetreden voor deze periode zijn niet in dit 

bestand terug te vinden. Ook biedt deze lijst geen informatie over de duur van de 

tewerkstelling in de mijnen van de betrokken mijnwerkers.  De ene mijnwerker werkt er 

misschien een dag, terwijl een andere mijnwerker er heel zijn hele leven kan werken. Toch 

biedt dit bestand wel informatie over wie allemaal ooit in de mijn is aangeworven. In dit 

hoofdstuk worden de belangrijkste gegevens uit de lijst geanalyseerd. De laatste jaren vanaf 

1986 zullen meestal niet meer worden meegenomen in de analyse, wegens het beperkte 

aantal intredes in die periode. De totale populatie vermindert hierdoor van 220 037 

mijnwerkers naar 219 747 mijnwerkers. In de volgende figuur wordt het aantal ingetreden 

mijnwerkers doorheen de tijd voorgesteld. 

 

Figuur 3.1: Aantal intredes in de Limburgse mijnen, 1926-1985, n=219 747 
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In deze figuur zijn twee fenomenen zichtbaar. Eerst en vooral is er de voortdurende 

conjuncturele neergang en heropleving. Vanaf de jaren ‘60 voltrekt zich een ander fenomeen, 

namelijk de afbouw van de mijnsector.  Eind de jaren ’20 was het Limburgse mijnbekken 

alleszins nog volop in expansie, waardoor de vraag naar arbeiders hoog was. Dit resulteerde 

dan ook in een relatief hoog aantal intredes. In het begin van de jaren ’30 was het aantal 

intredes dan weer zeer beperkt. Dat ging samen met de grote depressie van de jaren ’30. 

Tussen 1947 en 1952 waren er jaren met een ongelofelijk hoog aantal intredes. Dat had echter 

weinig te maken met een gigantische opleving van de mijnsector. Er was vooral een zeer hoog 

arbeidsverloop. In 1947 waren bijna alle krijgsgevangenen (die niet in de cijfers zijn 

opgenomen) uit dienst genomen en vervangen door Oost-Europese vluchtelingen die het 

meestal na twee jaar al voor bekeken hielden. Ook werd er heel wat gerekruteerd in Italië. Om 

het verlies van deze Oost-Europese arbeiders op te vangen werden in 1951 en 1952 de 

rekruteringscampagnes in Italië verder uitgebreid.96  

Als gevolg van de afbouw van de mijnsector neemt het aantal intredes vervolgens sterk af. De 

afbouw begon eigenlijk al in 1958 zoals ook te merken in het aantal intredes na dat jaar, maar 

er was nog een tijdelijke opleving, tot men in 1964 definitief besefte dat steenkool aan zijn 

zwanenzang bezig was.97 Figuur 3.2 geeft het aandeel buitenlandse mijnwerkers binnen de 

nieuw aangeworven arbeiders  aan doorheen de tijd.  

                                                   
96 Delbroek, In de put, 109-10. 
97 Minten et al., Een eeuw steenkool in Limburg, 162. 
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Figuur 3.2: De verhouding tussen de intredes in de Limburgse mijnen van arbeiders geboren in België en mijnwerkers 
geboren in het buitenland, 1926-1985, n=219 22398 

Vanaf 1930 is het al duidelijk dat het aantal buitenlandse intredes stelselmatig vermindert. 

Dat heeft vooral te maken met de economische crisis. In tijden van crisis waren er minder 

intredes, waardoor het niet nodig was om in het buitenland te rekruteren. De vakbonden 

drongen ook sterk aan om de eigen mensen te bevoordelen zoals vermeld in hoofdstuk 2. Ook 

tijdens WOII was het aantal aanwervingen van buitenlandse werknemers laag, zoals ook 

vermeld in hoofdstuk 2. Daarbij moet nog worden toegevoegd dat veel Belgen (terug) de mijn 

introkken om zo deportatie te kunnen ontlopen.99  

Daarna zijn er zeer veel schommelingen op te merken. Een deel van de situatie werd al 

uitgelegd bij de bespreking van figuur 3.1. De schommelingen rond het jaar 1950 werden 

veroorzaakt door de eerder vermelde rekrutering van vluchtelingen en Italianen. Rond 1960 

waren er dan weer enkele jaren met minder buitenlandse intredes, wat te maken had met de 

crisis, waarbij terug meer de focus werd gelegd op Belgische mijnwerkers. Daarna zakte het 

percentage Belgische intredes weer serieus in. Dat had dan weer te maken met de zogenaamde 

vlucht uit de mijnen. Belgen waren steeds minder bereid om in de mijnen te werken. Toch 

nam het aantal buitenlandse mijnwerkers daarna gestaag af, maar dat werd eerder 

veroorzaakt door de inkrimping van de Belgische mijnsector. Er waren minder mijnwerkers 

                                                   
98 Bij 523 intredes zijn er geen geboorteplaatsen bekend waardoor de n iets lager is dan bij de vorige figuur. 
99 Minten et al., Een eeuw steenkool in Limburg, 116. 
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nodig, waardoor er minder in het buitenland gerekruteerd werd. Dat ging ook samen met een 

immigratieverbod dat werd doorgevoerd in 1974.100  

Hierboven werd al verschillende malen gesuggereerd dat er een verband zou bestaan tussen 

het aantal intredes en het percentage buitenlandse intredes. Aan de hand van figuur 3.3, 

waarbij figuur 3.1 werd onderverdeeld in binnenlandse en buitenlandse intredes, wordt 

daarom de volgende hypothese geverifieerd. 

 

Figuur 3.3: Aantal intredes in de Limburgse mijnen verdeeld in arbeiders geboren in België en arbeiders geboren in 
het buitenland, 1926-1985, n=219 223 

In jaren van hoogconjunctuur met veel aanwervingen zou het aandeel buitenlandse 

aanwervingen hoger zijn, terwijl in jaren van laagconjunctuur met minder aanwervingen het 

aandeel binnenlandse aanwervingen groter is.  Op het eerste gezicht lijkt het inderdaad zo dat 

een hoog aantal intredes samen gaat met een hoog percentage buitenlandse werknemers. Dat 

valt vooral op bij de jaren 1928, 1929, 1930, 1947, 1948, 1951, 1952, 1963 en 1964. 

Omgekeerd zijn er in de crisisjaren (jaren dertig, 1949-1950, 1958-1961) minder 

aanwervingen en is het aandeel Belgen binnen die aanwervingen groter. 

Is er nu effectief een correlatie tussen het aantal intredes en het aantal buitenlandse intredes? 

Om zeker te zijn werd daarom de correlatiecoëfficiënt berekend. Die blijkt echter maar 0,44 

te zijn. Dat heeft onder meer te maken met WOII, waarbij door externe omstandigheden het 

                                                   
100 Leen Roels, “Buitenlandse arbeiders,” 122. 
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aantal buitenlandse intredes zeer laag is. Ook is er de eerder vermelde vlucht uit de mijnen, 

waardoor er ook bij een lager aantal intredes meer naar buitenlanders moest gezocht worden 

door het gebrek aan interesse op de Belgische arbeidsmarkt. Er is dus wel een gedeeltelijke 

correlatie tussen het aantal intredes en het percentage buitenlandse intredes en de 

correlatiecoëfficiënt geeft deels een vertekend beeld. 

3.1.  Intredes naargelang leeftijd 

Ook is het interessant om de leeftijden van intredes te vergelijken met elkaar. Figuur 3.4 toont 

hoe de leeftijdscategorieën van België en buitenland verdeeld zijn.  

 

Figuur 3.4: : De verhouding tussen de intredes in de Limburgse mijnen per leeftijdscategorie verdeeld in arbeiders 
geboren in België en arbeiders geboren in het buitenland, 1926-1990, n=219 223 

De leeftijden 21-25 lijken bij beide het meest voor te komen, maar het gaat hier om een 

interval van 5 levensjaren, terwijl het bij de voorgaande categorieën maar gaat om een interval 

van twee of drie levensjaren. Het onderscheid tussen de drie jongste categorieën wordt echter 

toch gemaakt, omdat ze groot genoeg zijn om een eigen categorie te verantwoorden. In deze 

figuur is een duidelijk verschil te zien tussen de leeftijd van Belgische intredes en tussen de 

leeftijd van buitenlandse intredes. Belgische intredes zijn gemiddeld gezien duidelijk jonger. 

Voor Belgische intredes is het gemiddelde 23,40 en bij buitenlandse intredes 27,71, wat toch 

een verschil is van ruim vier jaar. Dit verschil is waarschijnlijk te verklaren omdat van 

buitenlandse mijnwerkers eerder verwacht wordt dat ze toch al wat ervaring hebben in de 
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mijnsector, maar dat was zeker niet altijd het geval. Op figuur 3.5 is de evolutie van de 

verschillende leeftijdscategorieën doorheen de tijd zichtbaar. Elk jaar afzonderlijk tonen zou 

de leesbaarheid geen goed doen en daarom werd besloten om te werken met vijfjaarlijkse 

gemiddeldes. De categorie 50+ werd niet in rekening gebracht omdat deze toch maar in 

beperkte mate voorkwam, waardoor de n iets lager is dan bij figuur 3.1.  

 

Figuur 3.5: De verhouding tussen de intredes in de Limburgse mijnen per leeftijdscategorie, 1926-1985 (vijfjaarlijkse 
gemiddelden), n=219 514 

Op de figuur zelf valt op dat de categorie 14-15 jaar vanaf de jaren ’50 sterk terugzakt, wat 

wijst op een toegenomen belang van scholing. De leerplicht tot 16 jaar werd wel maar 

ingevoerd in de jaren ’70. Het tweede wat opvalt is dat over het algemeen intredes op jongere 

leeftijden, behalve de allerjongste, meer beginnen voor te komen naarmate de tijd vordert en 

intredes op oudere leeftijd dus minder. Er zitten wel heel wat schommelingen in. De verklaring 

hiervoor is te vinden in het percentage binnenlandse en buitenlandse intredes. Immers, 

buitenlandse mijnwerkers zijn gemiddeld genomen ouder. In jaren dat er veel buitenlanders 

beginnen zal de leeftijd van intredes dus hoger zijn. Om dit extra te verduidelijken wordt 

figuur 3.6 gemaakt. Het is in se dezelfde figuur als figuur 3.1, maar net als in figuur 3.5 wordt 

er gewerkt met vijfjaarlijkse gemiddelden. 
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Figuur 3.6: Aantal intredes in de Limburgse mijnen, 1926-1985 (vijfjaarlijkse gemiddelden), n=219 747 

De eerste helft van de jaren ’50 en ’60 bevat bijvoorbeeld een laag percentage binnenlandse 

arbeiders. In die jaren is daarom ook het aantal jonge intreders (-21 jaar) heel laag. Het valt 

ook op hoe sterk de vorm van de grafiek op figuur 3.7 lijkt op de categorie 18-20 jaar. Toch is 

de correlatie tussen intredes op hogere leeftijden en meer buitenlandse intredes niet absoluut. 

Eind jaren ’60 en begin jaren ‘70 is het aandeel van de jongere leeftijden relatief hoog en toch 

is het percentage binnenlandse arbeiders laag.   

Aangezien de verdeling van de leeftijdscategorieën doorheen de tijd hoofdzakelijk bepaald 

wordt door het percentage buitenlandse arbeiders is het misschien ook handig om een 

onderscheid te maken tussen Belgische en buitenlandse arbeiders doorheen de tijd per 

leeftijdscategorie. Met andere woorden, een grafiek zoals figuur 3.5, maar opgesplitst in 

binnenlandse en buitenlandse arbeiders. Figuur 3.7 geeft het Belgische gedeelte weer en 

figuur 3.8 het buitenlandse gedeelte.  
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Figuur 3.7: De verhouding tussen de intredes in de Limburgse mijnen van arbeiders geboren in België per 
leeftijdscategorie, 1926-1985 (vijfjaarlijkse gemiddelden), n=102 982 

 

Figuur 3.8: De verhouding tussen de intredes in de Limburgse mijnen van arbeiders geboren in het buitenland per 
leeftijdscategorie, 1926-1985 (vijfjaarlijkse gemiddelden), n=116 009 

Wat hier opvalt is dat de algemene trend van meer intredes op jongere leeftijden ook voor 

België en het buitenland afzonderlijk geldt. De schommelingen zijn wel veel groter bij de 

buitenlandse mijnwerkers. Dit heeft vermoedelijk te maken met waar er in het buitenland 

gerekruteerd werd. De ene keer werd er gerekruteerd onder ex-mijnwerkers, terwijl de 

andere keer er werd gerekruteerd onder onervaren personen. Onder Belgen is het wel logisch 

dat er op termijn iets meer werd gefocust op jongeren. In de beginperiode kwamen er nog veel 
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oudere mijnwerkers over van de Waalse mijnen. Wat ook nog sterk opvalt is de plotse daling 

van het aantal 14-15 jarigen bij de buitenlandse intredes na de oorlogsjaren. 

3.2.  Intredes naargelang aansluitingsnummer 

In de volgende figuur wordt het aansluitingsnummer onder de loep genomen. Bij bepaalde 

mijnwerkers kan dit cijfer iets zeggen over een eerdere tewerkstelling in een ander 

mijnbekken. Tussen de jaren 1946 en 1967 werd voor elk aansluitingsnummer een lettercode 

geplaatst die aanduidde in welk mijnbekken men als eerste actief was. Ook later werd soms 

nog een lettercode gegeven, maar dat gebeurde steeds minder. In 1968 kreeg bijvoorbeeld 

31% een lettercode, terwijl dat in 1972 nog 3% was. In totaal zijn er 120 064 mijnwerkers uit 

een totaal aantal van 222 037 met een lettercode in hun aansluitingsnummer. In de periode 

voor 1946 werkte men met cijfercodes. Deze cijfercodes vertelden niets over het bekken van 

oorsprong. Wel vertelden ze iets over het kwartaal en het jaar waarin men geboren was.101 

Teneinde met volledige gegevens te werken werd er gekozen om enkel de periode 1946-1967 

in rekening te brengen. Er blijven zo nog 119 682 mijnwerkers over. 

 

Figuur 3.9: De verhouding tussen de intredes in de Limburgse mijnen per bekken waarin men als eerste actief was 
verdeeld in arbeiders geboren in België en arbeiders geboren in het buitenland, 1946-1967, n=119 682 

                                                   
101 De cijfercode 974/2752 betekent bijvoorbeeld dat de mijnwerker geboren is in 1897 in het vierde kwartaal. 
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Uit figuur 3.9 blijkt dat het overgrote deel van de mijnwerkers (94,37%) begonnen is in de 

Kempen. Het veranderen van pendelrichting van vele mijnwerkers van de Waalse bekkens 

naar het Limburgse bekken had zich dan ook vooral voltrokken voor WOII. Uit de steekproef 

zal blijken dat veel Hagelanders wel al eerder in de Waalse mijnen hadden gewerkt. Op de 

tweede plaats staat vervolgens Luik en op de derde plaats staat Charleroi. Luik is dan ook het 

dichtstbijzijnde bekken. Wat afstand betreft staat Namen op de tweede plaats. Toch komen uit 

dit bekken maar weinig mijnwerkers naar het Limburgse bekken. De oorzaak hiervoor is terug 

te vinden in de kleinschaligheid van het Naamse bekken.  

Er is ook een verschil tussen Belgische intredes en buitenlandse intredes. Mijnwerkers 

geboren in België zijn minder geneigd om in verschillende bekkens te werken. Dat komt omdat 

deze zich meer gebonden voelen aan een bepaalde streek, een gegeven waar buitenlandse 

mijnwerkers minder last van hebben. Toch is het verschil niet zo groot. Luik is zowel bij de 

Belgische arbeiders als bij de buitenlandse arbeiders het bekken van waar 2,5% arbeiders 

vandaan komen tussen 1946 en 1967 indien ze voorafgaand aan hun loopbaan in het 

Limburgse bekken elders in een Belgische mijn hadden gewerkt. Iets meer buitenlanders dan 

Belgen kwamen zo uit Luik, uit Charleroi komen er slechts 1,3% en vooral buitenlanders uit 

de andere bekkens nog eens bijna 2%, vooral buitenlanders. 

3.3.  Intredes naargelang herkomstplaats 

Op figuur 3.10 wordt het aantal binnenlandse intredes (arbeiders geboren in België) 

onderverdeeld naargelang de herkomstplaats. Let wel op, het gaat hier enkel om een 

vergelijking van geboorteplaatsen en niet van woonplaatsen. Er waren ook een aantal 

mijnwerkers afkomstig uit West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Brussel maar dat aandeel 

lag steevast lager dan 5% en werd daarom niet in deze figuur opgenomen. Alle Waalse 

provincies werden ook onder één noemer ondergebracht. Het gaat hier meestal om 

mijnwerkers die afkomstig waren uit de Waalse kolenbekkens. Bepaalde mijnwerkers uit 

Henegouwen en Luik vestigden zich hier zelf al in 1918.102  

                                                   
102 Delbroek, In de put, 96. 



 
 

37 
 

 

Figuur 3.10: De verhouding tussen de intredes in de Limburgse mijnen per herkomstprovincie, 1926-1985, n=103 
712 

Wat Limburg betreft schommelt het aantal intredes ongeveer rond de 50 à 60 procent. Daarna 

zakt het wat in. Van 1949 tot 1966 is er dan een bijna continue stijging van Limburgers tot 

bijna 90% en vanaf dan blijft dit aandeel relatief stabiel. Om deze stijging te verklaren wordt 

de hypothese geverifieerd dat het aandeel Limburgse mijnwerkers stijgt als het aantal 

Belgische mijnwerkers zakt, wat vooral gebeurt tijdens periodes van laagconjunctuur. 

Daarvoor vergelijken we figuur 3.3 met figuur 3.10. Voor de periode 1949 tot 1966 klopt deze 

correlatie inderdaad. In 1949 zakt het aandeel Limburgse mijnwerkers tot een dieptepunt, net 

op het moment dat het aantal Belgische mijnwerkers hoog is. In de volgende twee jaren 

gebeurt het omgekeerde. Het aandeel Limburgers stijgt en het aantal Belgische mijnwerkers 

zakt. In 1952 stijgt het aantal Belgische mijnwerkers voor de laatste keer boven de 4000, 

terwijl het aandeel Limburgers bijna tot een dieptepunt zakt. Tot 1966 is er dan een bijna 

continue daling van het aantal Belgische mijnwerkers samen met een stijging van het aandeel 

Limburgers.  

Ook in de andere periodes is deze correlatie zichtbaar. Tijdens het einde van de jaren ’20 is 

het aandeel Limburgers laag, terwijl dit net een periode is waarin veel Belgische mijnwerkers 

worden aangeworven. Dat valt het meeste op bij het jaar 1927. In de jaren 30’ was er een 

economische crisis. Vooral in 1932, 1933 en 1935 waren er zeer weinig aanwervingen, wat 

samenging met een hoger aandeel Limburgse mijnwerkers. Ook tijdens WOII is het verband 
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aanwezig, hoewel misschien iets minder duidelijk. In 1939, 1940 en 1941 is het aantal 

mijnwerkers wat hoger en het aandeel Limburgers lager, terwijl dat in 1942, 1943 en 1944 

omgekeerd is. Ook in de latere jaren is de correlatie nog zichtbaar. Aan het einde van de jaren 

’70 stijgt het aantal Belgische mijnwerkers terug, terwijl het aandeel Limburgse mijnwerkers 

lichtjes daalt.  

Om zeker te zijn dat er effectief een correlatie was werd de correlatiecoëfficiënt berekend. 

Deze bleek -0,84 te zijn. De correlatie is dus inderdaad zeer sterk. Hoe kunnen we dit nu 

verklaren? Waarschijnlijk zal de mijndirectie niet verder rekruteren dan nodig. Als er maar 

een beperkt aantal arbeiders nodig zijn, zal men in het algemeen niet naar mijnwerkers gaan 

zoeken tientallen kilometers verderop. Ook ontstaat er een algemene desinteresse in 

mijnarbeid na WOII. De mijnsector werd voor velen mensen immers steeds minder 

interessant door andere beroepsmogelijkheden en mensen die lang moeten pendelen zijn de 

eerste die afhaken. Er dient wel te worden opgemerkt dat het hier gegevens over 

geboorteplaatsen betreft en niet over woonplaatsen Het zou dus ook kunnen dat Brabanders 

minder geneigd zijn om te verhuizen naar Limburg. 

Een bijkomende reden voor dit fenomeen is ook het gebrek aan vertrouwen in de seizoens- en 

pendelarbeiders. De Hagelandse ‘treinmannen’ kenden een slechte reputatie. In 1932 was in 

de Waalse mijnen een staking uitgebroken en deze staking was door de Hagelanders naar 

Limburg gehaald. Hoewel deze staking niet zo succesvol was, kregen ze hierdoor wel een 

slechte reputatie.103  

In de Limburgse mijnen heerste immers een heel ander klimaat dan in de Waalse mijnen. 

Vakbonden stonden er heel wat minder sterk. In tegenstelling tot de Waalse mijnen was er 

ook geen zware industrie ontstaan rond de mijnen en er was dan ook geen traditie van werken 

in de industrie. Veel mijnwerkers hadden nog een agrarische achtergrond en waren eerder 

gefocust op het uitbouwen van hun eigen boerderij. Zij waren minder geïnteresseerd om lid 

te worden van een vakbond omdat zij indien nodig konden terug vallen op hun werk op de 

                                                   
103 Greet Draye, In en uit het Hageland. Arbeidsmigratie 1850-2010 (Leuven: Centrum Agrarische Geschiedenis, 
2013), 42. 
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boerderij.104 Het waren dus vooral de pendelende arbeiders die van mijnarbeid hun beroep 

hadden gemaakt die lid werden van de vakbond en die door de mijnbazen niet gewenst waren. 

De mijnwerkers uit Vlaams-Brabant zouden inderdaad aan belang inboeten. Het is vooral in 

de beginjaren dat ze een belangrijke rol speelden. Al tijdens WOII daalt hun aandeel onder de 

10% om daarna steeds dieper weg te zakken. Ook de Waalse mijnwerkers zijn enkel in de 

eerste jaren echt van belang. Er is enkel een opvallende stijging in het jaar 1947. 

Daartegenover is de provincie Antwerpen duidelijk van groter belang. Terwijl het aandeel 

mijnwerkers uit Vlaams-Brabant begint te dalen, kent het aandeel Antwerpse mijnwerkers 

een omgekeerd verloop. In 1949 is hun aandeel zelf groter dan dat van Limburg. Daarna zakt 

het in, maar hun aandeel blijft wel rond de 10% schommelen. De mijnwerkers uit Vlaams-

Brabant (en dus ook uit het Hageland) blijken dus vooral een belangrijke factor in de eerste 

jaren en het is dan ook deze periode die in dit onderzoek verder wordt geanalyseerd. 

 In het vervolg van dit hoofdstuk worden nog enkele Hagelandse gemeenten verder 

geanalyseerd. Eerst wordt nog even de link tussen Vlaams-Brabant en het Hageland 

verduidelijkt. Het Hageland ligt bijna volledig in het oosten van Vlaams-Brabant, enkel de 

gemeente Halen ligt in Limburg. In totaal waren in de 24 gemeentes van het Hageland 9729 

mijnwerkers actief. In figuur 3.11 zijn de 20 gemeentes met het grootste aantal mijnwerkers 

uit deze regio te zien. In deze gemeentes waren in totaal 6785 mijnwerkers actief. Het gaat 

hier om de gemeentes van voor de fusie van de jaren ’70. Voor de fusie waren er in het 

Hageland in totaal 109 gemeentes. 

                                                   
104 De Rijck en Van Meulder, De ereburgers, 505. 
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Figuur 3.11: Gemeentes uit het Hageland (voor de fusie) en hun aantal mijnwerkers, 1926-1990, n=6785 

Diest heeft duidelijk het grootste aantal mijnwerkers. De stad heeft zelf ongeveer een derde 

meer mijnwerkers dan de eerstvolgende gemeente. Ook bij Scherpenheuvel en Zichem, twee 

gemeentes die na de fusie van de jaren ’70 samen gevoegd zouden worden, is het aantal 

mijnwerkers groot te noemen. Bij de daaropvolgende gemeentes gaat het aantal mijnwerkers 

stelselmatig naar beneden, zonder dat er grote sprongen zijn. Waarom zouden bepaalde 

gemeentes nu meer mijnwerkers hebben dan andere gemeentes? Meerdere oorzaken zijn 

mogelijk. Eerst en vooral is de afstand tot het mijnbekken van belang en daarmee 

samenhangend ook de effectieve reistijd. Ten tweede is ook de bevolkingsgrootte een 

belangrijk element. Nog een reden is de eventuele werkgelegenheid in de bewuste gemeente. 

In het volgend hoofdstuk gaan we dieper in op deze elementen. In figuur 3.12 bespreken we 

eerst nog de evolutie van het aantal intredes doorheen de tijd.  
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Figuur 3.12: 20 Hagelandse gemeentes met het hoogste aantal mijnwerkers in het Hageland verdeeld naargelang 
intredejaar in percentages per gemeente, 1926-1990, n=6785 

Zoals al duidelijk was uit figuur 3.10 zijn de meeste intredes te vinden in de eerste 25 jaar. 

Zeer algemeen bekeken waren de eerste 5 jaar goed voor 30% van de intredes. De jaren ’20 is 

dus een belangrijke periode, vandaar ook dat de steekproef zich hierop focust. De volgende 10 

jaar waren ook goed voor ongeveer 30% van de intredes en nog eens de volgende tien jaar 

waren goed voor ongeveer 20% van de intredes. De andere intredes zijn bijna allemaal terug 

te vinden in de periode 1951-1960. In de daaropvolgende periodes zijn nog maar weinig 

nieuwe intredes. In bepaalde gemeentes zijn er wel nog een beperkt aantal intredes in de 

periode 1971-1980. Tussen de gemeentes zijn er weinig grote verschillen. Diest en Leuven 

vallen het meeste op. Het zijn de gemeentes met de grootste evenwichtige spreiding van het 

aantal intredejaren. In tegenstelling tot de meeste andere gemeentes is het aantal intredes in 

de eerste 25 jaar er minder groot. Ook is de periode 1971-1980 er veel belangrijker. 

In het algemeen valt wel op dat er grote gelijkenissen zijn tussen de Hagelanders op deze 

figuur en de Vlaams-Brabanders op figuur 3.10. Dit wijst er ook op dat bijna alle Vlaams-

Brabanders Hagelanders waren. Dit heeft twee grote redenen. Ten eerste ligt het Hageland 

volledig in het oosten van de provincie waardoor deze streek niet zo ver van het mijnbekken 

gesitueerd is. Ten tweede is het Hageland in tegenstelling tot de meer westelijke streken van 
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de provincie veel minder geïndustrialiseerd, met Leuven als grote uitzondering.105 In het 

volgende hoofdstuk bespreken we de gemeentes uit het Hageland aan de hand van de 

uitgevoerde steekproef meer in detail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
105 Peter Heyrman, “Doorbraak van de industriële samenleving (1850-1940),” in Geuren en kleuren. Een sociale en 
economische geschiedenis van Vlaams-Brabant. 19de en 20ste eeuw, eds. Jan De Maeyer en Peter Heyrman (Leuven: 
Uitgeverij Peeters, 2001), 171. 
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4. Gemeentes uit het Hageland 

4.1.  Algemene gegevens  

In dit hoofdstuk wordt overgeschakeld op het gebruik van de steekproef als primaire bron. In 

tegenstelling tot in het vorige hoofdstuk wordt enkel gefocust op de jaren ’20. Er wordt dus 

ook rekening gehouden met mijnwerkers die intraden voor het vierde kwartaal van 1926. 

Zoals vermeld in de inleiding gaat het om 748 mijnwerkers uit de 24 gemeenten van het 

Hageland uit de geboortejaren 1895, 1900, 1906 en 1913. Voor we de gemeentes in detail 

bespreken worden eerst een aantal algemene gegevens meegegeven. In figuur 4.1 wordt het 

aantal intredes doorheen de tijd weergegeven.  

 

Figuur 4.1: Mijnwerkers steekproef Hageland en het aantal intredes, 1920-1929, n=748 

Het aantal benodigde intredes per jaar vertoont een sterke samenhang met het aantal 

geopende mijnen. Dat betekent daarom niet dat er al niet voldoende plaatsen beschikbaar 

waren in de beginperiode voor de Hagelanders. Er konden dus ook andere redenen zijn 

waarom bepaalde Hagelanders pas later intraden.  In totaal waren er zeven mijnen. Zoals 

eerder gezegd lag Beringen meer in het Westen en daarmee ook het dichtst bij het Hageland. 

Iets verder nog van het Hageland lagen eerst Zolder en dan Houthalen. Ten oosten van deze 

drie mijnen lagen de drie Genkse mijnen, namelijk Winterslag, Zwartberg en Waterschei. In 

het Westen van Limburg lag vervolgens nog Eisden. Deze lag waarschijnlijk te ver van het 
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Hageland om een grote aantrekkingskracht te hebben gehad op de Hagelandse mijnwerkers. 

In 1917 opende Winterslag als eerste van deze mijnen zijn deuren. Pas 5 jaar later zou 

Beringen zijn deuren openen en Eisden zou volgen in het jaar daarop.106  

Pas wel op, ook voor de voorbereidende werken waren al arbeiders nodig. In 1901 werd 

steenkool ontdekt en na een ware kolenrush in de periode 1901-1905 werden in 1906 de 

eerste concessies verleend. Een jaar later werd gestart met de voorbereidende 

werkzaamheden. Deze hielden onder andere het uitbouwen van bovengrondse installaties en 

het drijven van de schachten in. Tijdens WOI werden deze werken stopgezet, met uitzondering 

van de werken in Winterslag.107 De mijndirectie van Winterslag had namelijk goede contacten 

met de bezetter en is na de oorlog ook nog aangeklaagd wegens collaboratie, maar uiteindelijk 

vrijgesproken.108  

Op figuur 4.1 is te zien dat de opening van Beringen misschien voor extra aantrekkingskracht 

zorgde onder de Hagelandse bevolking, wel gebeurde dit met een jaar vertraging, zoals ook 

blijkt uit de cijfers van Pluymers.109 Een echte startdatum van de productie was er ook niet. 

Naarmate de voorbereidende werkzaamheden vorderden begon men mondjesmaat kolen 

boven te halen. In 1924 zou vervolgens de mijn van Waterschei met zijn productie starten en 

twee jaar later zou ook Zwartberg hiermee beginnen.110 In de periode 1925-1930 zou de 

kolenproductie sterk toenemen. Het aandeel die de Limburgse mijnen hadden in de Belgische 

steenkolenproductie was gestegen van 4,9% naar 16,8%. Deze stijging kent onder meer zijn 

oorsprong in de economische hoogconjunctuur, als gevolg van de devaluatie van de Belgische 

Frank. Voor de stijging van de productie, maar ook voor de verdere uitbouw van de productie-

infrastructuur waren veel extra arbeiders nodig.111 In 1930 zou vervolgens nog Zolder zijn 

deuren openen en pas in 1938 zou Houthalen hetzelfde doen.  

Wat zouden echter andere redenen kunnen zijn voor het grotere aantal intredes in de tweede 

helft van de jaren ’20 naast het openen van nieuwe mijnen en de toenemende kolenproductie? 

                                                   
106 De Rijck en Van Meulder, De ereburgers, 21-2. 
107 Pluymers, De Limburgse mijnwerkers, 21. 
108 Minten et al., Een eeuw steenkool in Limburg, 56-57. 
109 Pluymers, De Limburgse mijnwerkers, 24. 
110 De Rijck en Van Meulder, De ereburgers, 21-2. 
111 Pluymers, De Limburgse mijnwerkers, 34. 
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Een deel ervan is te wijten aan de manier waarop de steekproef opgesteld is. Van de 748 

mijnwerkers uit de steekproef waren 53 mijnwerkers geboren in 1913. Deze werden dus pas 

14 jaar oud (minimumleeftijd) in 1927 en bijgevolg zijn al deze mijnwerkers ten vroegste 

vanaf dat jaar ingetreden.  

Er zijn echter nog andere factoren die meespelen. Ongeveer de helft van alle Hagelandse 

mijnwerkers was eerder actief in de Waalse mijnen. Zoals eerder vermeld in hoofdstuk 2 

waren er verschillende redenen waarom velen toch in de Waalse mijnen bleven werken 

ondanks de meer nabije Limburgse mijnen. In Limburg waren er meer ongevallen, was het 

arbeidsritme hoger en waren de arbeidsverhoudingen autoritairder door de zwakkere positie 

van de vakbonden. Ook gewoonte is ten slotte nog een belangrijke motivatie. In de volgende 

figuur worden de 324 mijnwerkers (43,32% van de steekproef) met een achtergrond in de 

Waalse bekkens verdeeld naargelang bekken van oorsprong. 

 

Figuur 4.2: Het bekken waarin de mijnwerkers uit steekproef Hageland met ervaring in de Waalse bekkens het eerst 
actief waren, 1920-1929, n=324 
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het dichtst gelegen is bij het Hageland. Op een tweede plaats staat Charleroi dat toch minder 

belangrijk is dan verwacht. In het eerder vermelde document uit 1914 opgemaakt door de 

mijndirectie van Charleroi bleek dat mijnwerkers uit het Hageland een belangrijk onderdeel 
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vertegenwoordigd en er kwam zelf geen enkele mijnwerker uit de Borinage. In de volgende 

figuur worden de mijnwerkers met ervaring in het Waalse bekken onderverdeeld naargelang 

het mijnbekken. Enkel de bekkens van Luik en Charleroi worden hierbij in rekening gebracht 

omdat meer dan 90% van alle mijnwerkers met ervaring uit deze twee bekkens afkomstig 

waren. Er wordt enkel rekening gehouden met gemeenten met minstens 10 mijnwerkers. Het 

gaat daarbij om 19 gemeentes. De volgorde van de gemeentes werd bepaald aan de hand van 

de afstand in vogelvlucht tot het bekken van Luik, waarbij de eerste gemeente (Geetbets) het 

dichtst bij dit mijnbekken gesitueerd is.112 De afstanden variëren tussen de 41 en de 71 km.  

 

Figuur 4.3: Mijnwerkers steekproef Hageland met ervaring in het Waalse bekken verdeeld naargelang bekken van 
oorsprong in percentages per gemeente, 1920-1929, n=234 

Bij veel gemeentes is er een van beide bekkens dat duidelijk de bovenhand haalt. Enkel bij 

Kaggevinne-Assent, Zichem en Bekkevoort is het overgewicht van een bekken minder 

duidelijk. Het is ook duidelijk dat hoe dichter men bij Luik woonde, hoe groter de kans was 

dat men naar dit bekken trok. Toch is Charleroi voor de meeste gemeenten nog altijd verder 

dan Luik.113 Van deze 19 gemeenten zijn enkel Leuven en Tremelo dichter bij Charleroi 

gelegen dan bij Luik. Heel wat mijnwerkers pendelden dus langere afstanden dan strikt 

noodzakelijk.  

                                                   
112 Als ijkpunt voor het bekken van Luik wordt de stad Luik gebruikt. 
113 Als ijkpunt voor het bekken van Charleroi wordt de stad Charleroi gebruikt. 
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De afstanden waren natuurlijk niet altijd evenredig aan de reistijden. Daarom zal aan de hand 

van de een spoorboekje de reistijd bepaald worden naar Luik en Charleroi. Ik maak hierbij 

gebruik van een spoorboekje uit 1931 met daarin de uurregeling voor de zomer (15 mei tot 3 

oktober).114  Eerst en vooral valt het op dat de meeste gemeentes met veel mijnwerkers in 

Charleroi over het algemeen gesitueerd zijn in de regio rond Aarschot en Leuven. Zouden deze 

stations een betere verbinding hebben met Charleroi dan met Luik? Via spoorlijn 36 kon men 

Luik bereiken vanuit Leuven in ongeveer 1u40.  Vanuit Leuven was het via spoorlijn 139 ook 

ongeveer 1u40 naar Charleroi. Waarom men dan toch voor Charleroi koos kan verschillende 

redenen hebben. De werkomstandigheden konden er beter zijn, de lonen konden misschien 

iets hoger zijn, of er werd misschien actiever gerekruteerd vanuit Charleroi in vergelijking met 

Luik.  

Het gaat hier ook om theoretische reistijden. Net als tegenwoordig waren er toen ook vaak 

vertragingen op te tekenen, zoals het volgende voorbeeld aantoont. In het Hasseltse weekblad 

‘Nieuw Limburg’ werd op 7 januari 1922 gewag gemaakt van een serieuze vertraging. 

Reizigers in Tongeren die naar Hasselt reisden, moesten 1u30 langer wachten op de trein uit 

Luik. Ze vertrokken uiteindelijk om 20u30 in plaats van 19u. Het resultaat was dat velen hun 

aansluiting misten in Hasselt en noodgedwongen daar een slaapplaats moesten vinden. Voor 

sommigen was dit gewoon in de wachtzaal. De auteur van het artikel voegt er ook nog aan toe 

dat vertragingen van 30 minuten, 45 minuten, 60 minuten of meer maar al te vaak 

voorkomen.115  

In figuur 4.4 combineren we vervolgens figuur 4.1 en figuur 4.2. De intredejaren worden 

daarbij onderverdeeld in drie categorieën: geen achtergrond in het Waalse bekken, een 

achtergrond in Luik en een achtergrond in Charleroi. De andere Waalse bekkens worden 

opnieuw niet betrokken in de analyse. De bedoeling is om na te gaan of er een verschil in 

snelheid is tussen het wisselen van het bekken.  

                                                   
114 La société nationale des chemins de fer belges, Chemins de fer. Horaires des trains, 1931. 
115 Rombout Nijssen, “Op het juiste uur komen vele treinen niet binnen: Hasselts spoornieuws uit 1922,” Limburg-
Het Oude Land van Loon 89 (2010), 357-58. 
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Figuur 4.4: Mijnwerkers steekproef Hageland en hun intredejaren verdeeld in hun bekken van oorsprong in 
percentages per intredejaar, 1920-1929, n=748 

Een algemene trend valt in deze figuur niet op te merken. In het algemeen schommelen de 

intredes uit beide bekkens tussen de 13 en de 25%. Daarop zijn twee uitzonderingen. In 1924 

zakt het aantal intredes uit Charleroi onder de 8% en in de laatste twee jaren is het aantal 

intredes uit Luik ook hoger dan in de andere jaren. In 1929 is het aantal intredes uit Charleroi 

daarom ook lager dan normaal. 

4.2.  Aantal mijnwerkers per gemeente 

In het volgende overzicht wordt aangegeven hoe de mijnwerkers over de verschillende 

gemeentes verdeeld waren. Ook wordt nagegaan waarom de ene gemeente meer mijnwerkers 

had dan andere. In de volgende figuur wordt het aantal mijnwerkers per gemeente vaan groot 

naar klein weergegeven. 
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Figuur 4.5: Aantal mijnwerkers per Gemeente (voor de fusie) uit de steekproef Hageland met minstens 5 
mijnwerkers, 1920-1929, n=684 

Van de 109 gemeentes uit het Hageland zijn er 63 gemeentes met minstens één mijnwerker. 

In figuur 4.5 zijn de 34 gemeentes geselecteerd waar minstens 5 mijnwerkers actief waren. In 

totaal zijn er zo 684 mijnwerkers geselecteerd. De gemeentes zijn gerangschikt van groot naar 

klein om er een duidelijker beeld van te krijgen. Het is meteen duidelijk dat het aantal 

mijnwerkers per gemeente niet gelijk verdeeld was. Met een totaal van 72 mijnwerkers is 

Diest duidelijk de belangrijkste mijnwerkersgemeente uit het Hageland. 9,61 % van alle 

mijnwerkers uit het Hageland kwamen uit Diest. Daarna daalt het aantal mijnwerkers per 

gemeente bijna exponentieel. Zoals eerder vermeld in het vorige hoofdstuk kan dit 

verschillende oorzaken hebben, gaande van de afstand tot het mijnbekken tot de 

bevolkingsgrootte. Eerst en vooral zal daarom de afstand van elke gemeente tot aan het 

mijnbekken berekend worden. Het mijnbekken is natuurlijk zeer omvangrijk en daarom zal 

de afstand tot het dichtstbijzijnde mijndorp, zijnde Beringen, bepaald worden. Het gaat hierbij 

uiteraard om afstanden in vogelvlucht. 
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Figuur 4.6: Gemeentes uit het Hageland (voor de fusie) en hun afstand in km tot Beringen (<30km) vergeleken met 
het aantal mijnwerkers uit steekproef Hageland, 1920-1929, n=544 116    

Alle gemeentes uit het Hageland vallen te situeren tussen 10,42 en 50,49 kilometer van 

Beringen. In figuur 4.6 zijn 37 gemeentes geselecteerd die binnen een straal van 30 kilometer 

van Beringen gelegen zijn. In totaal zijn er zo 544 mijnwerkers die aan die voorwaarden 

voldoen. Hoewel er in totaal 63 gemeentes zijn met minstens één mijnwerker zitten er bij de 

dichtste gemeentes toch al een aantal dorpen zonder enige mijnwerker. Het gaat hier meestal 

wel om gemeentes verder dan 25 kilometer van Beringen. Wat ook bijvoorbeeld opvalt is dat 

Aarschot en Langdorp relatief ver gelegen zijn van Beringen en toch een hoog aantal 

mijnwerkers bevatten. Het is dan weer niet verwonderlijk dat in Diest veel mijnwerkers 

woonden, aangezien deze stad dicht bij het mijnbekken gesitueerd is. In het algemeen is de 

correlatie tussen het aantal mijnwerkers en de afstand tot Beringen wel niet eenduidig waar 

te nemen in figuur 4.6. In Deurne zijn bijvoorbeeld weinig mijnwerkers terwijl deze gemeente 

vlakbij Beringen ligt. De correlatiecoëfficiënt zelf is gelijk aan -0,50. Er is dus een correlatie 

maar er spelen nog andere factoren mee. 

                                                   
116 Van links naar rechts gaat het om volgende gemeentes: Hel=Helen-Bos, Mee=Meensel-Kiezegem, Dri=Drieslinter, 
Ker=Kersbeek-Miskom, Ran=Ransberg, Roo=Roosbeek, Hoe=Hoeleden, Gra=Grazen, Web=Webbekom, 
Kap=Kapellen, Gla=Glabbeek, Bud=Budingen, Kor=Kortenaken, Rum=Rummen, Waa=Waanrode, Mes=Messelbroek, 
Tie=Tielt, Zou=Zoutleeuw, Deu=Deurne,  Nee=Neerlinter, Lok=Loksbergen, Bek=Bekkevoort, Tes=Testelt, Zel=Zelem, 
Hal=Halen, Ril=Rillaar, Gee=Geetbets, Kag=Kaggevinne-Assent, Sch=Schaffen, Lan=Langdorp, Aar=Aarschot, 
Zic=Zichem, Sch=Scherpenheuvel en Die=Diest. 
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Er is dan ook een belangrijke factor waar nog geen rekening mee gehouden werd, namelijk 

het aantal inwoners. Een groter aantal inwoners zou kunnen zorgen voor meer mijnwerkers. 

Om hier rekening mee te houden zal figuur 4.5 worden gereproduceerd, maar dan met het 

aantal mijnwerkers per 1000 inwoners. Volkstellingen werden echter normaal gezien maar 

om de tien jaar uitgevoerd. Er was een in 1920 en ook een in 1930 en er werd gekozen om  de 

volkstelling van 1930 als basis te nemen.117  

 

Figuur 4.7: Aantal mijnwerkers/1000 inwoners per Gemeente (voor de fusie) uit  steekproef Hageland met minstens 
3 mijnwerkers/1000 inwoners, 1920-1929, n=667 

Het eerste wat in het oog springt bij figuur 4.7 is het zeer geleidelijke verloop van de grafiek. 

In vergelijking met figuur 4.5 kent deze grafiek veel meer een lineair verloop, terwijl figuur 

4.5 veel meer exponentieel steeg. De verschillen tussen de gemeentes met een hoog aantal 

mijnwerkers/1000 inwoners en de gemeentes met een lager cijfer zijn hier dan ook minder 

groot. Toch valt het op dat gemeentes die in figuur 4.5 op een hoge plaats gerangschikt 

stonden bij deze figuur nog altijd hoog staan, alleen staan ze meestal niet meer op exact 

dezelfde plaats. Voorbeelden daarvan zijn Schaffen, Zichem en Scherpenheuvel. Natuurlijk zijn 

er ook een aantal gemeentes die plots op een totaal andere plaats staan. De vraag is nu of er 

een correlatie bestaat tussen de afstand in vogelvlucht van een gemeente tot Beringen en het 

aantal mijnwerkers/1000 inwoners.  

                                                   
117 Volkstelling 1930, Databank LOKSTAT, Queteletcentrum, UGent. 
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Figuur 4.8: Gemeentes uit steekproef Hageland (voor de fusie) en hun afstand in km tot Beringen (<30km) 
vergeleken met het aantal mijnwerkers/1000 inwoners, 1920-1929, n=544  

De spreiding is nog altijd zeer groot, maar nu is er toch duidelijk een correlatie te merken 

tussen het aantal mijnwerkers/1000 inwoners in een gemeente en de afstand tot Beringen. Er 

zijn wel een aantal uitschieters. In Webbekom bijvoorbeeld, waren maar weinig mijnwerkers 

terwijl deze gemeente op amper 15 kilometer van Beringen ligt. Langdorp lag dan weer 

relatief ver van Beringen en toch is het aantal mijnwerkers/1000 inwoners disproportioneel 

groot. Het totale correlatiecoëfficiënt is gelijk aan -0,61. De afstand en de bevolkingsgrootte 

kunnen dus al voor een deel het aantal mijnwerkers per gemeente verklaren 

Toch zijn er dus nog andere mogelijke factoren die het aantal mijnwerkers per gemeente 

kunnen beïnvloeden. Misschien was er in bepaalde gemeentes nog meer de neiging om naar 

de Waalse mijnen te trekken en zou de verandering van pendelrichting zich pas doorzetten in 

de jaren ’30. Het kan ook zijn dat er in bepaalde gemeentes minder actief werd gerekruteerd. 

Een derde factor die hier nog een rol kan in spelen zijn de tewerkstellingsmogelijkheden in de 

gemeentes. Tot slot is de afstand in km niet hetzelfde als de reistijd. Een gemeente die verder 

gelegen was van het mijnbekken kon toch een betere verbinding hebben met het openbaar 

vervoer. Daarom bestuderen we nu van elke gemeente afzonderlijk de mogelijke reistijd tot 

het mijnbekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige gemeentegrenzen zodat het 

volledige Hageland in de analyse betrokken wordt.  
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Er is wel een praktisch probleem bij het vergelijken van de huidige gemeentegrenzen met de 

gemeentegrenzen van voor de fusie. De gemeente Kaggevinne-Assent werd in 1922 

opgesplitst in twee verschillende gemeentes. Na de fusie werd Kaggevinne echter bij Diest 

gevoegd en Assent bij Bekkevoort. Aangezien alle mijnwerkers uit de steekproef geboren 

werden voor 1922 is het dus in principe niet mogelijk om te weten of dat nu in Kaggevinne 

(Diest) of in Assent (Bekkevoort) was. Toch hebben we bij de meeste mijnwerkers wel een 

indicatie. Bij veel mijnwerkers was immers ook hun woonplaats vermeld. Het gebeurde 

natuurlijk wel regelmatig dat mijnwerkers ondertussen al verhuisd waren, dus het blijft wel 

een (beredeneerde) gok om de mijnwerkers in de juiste gemeente te plaatsen.  

In totaal zijn er 34 mijnwerkers afkomstig uit Kaggevinne-Assent. Bij 31 van hen is er een 

woonplaats bekend en 16 daarvan wonen nog in Kaggevinne of Assent. Er wordt echter maar 

bij 12 mijnwerkers een onderscheid gemaakt tussen Kaggevinne en Assent, bij de andere 4 

staat er nog steeds gewoon Kaggevinne-Assent. Bij de 12 mijnwerkers waar wel een 

onderscheid tussen wordt gemaakt, blijken 7 mijnwerkers in Kaggevinne gewoond te hebben 

en 5 in Assent. Het is wel opvallend dat deze 12 mijnwerkers relatief gelijk verdeeld zijn. We 

zien bijvoorbeeld in figuur 10 dat er maar 11 mijnwerkers uit Bekkevoort afkomstig waren en 

72 uit Diest. Om te bepalen of de andere 22 mijnwerkers uit Kaggevinne, dan wel uit Assent 

afkomstig waren, wordt de verhouding 5/12 uit Assent en 7/12 uit Kaggevinne verder 

toegepast. Er wordt dus verondersteld dat 20 mijnwerkers bij Kaggevinne hoorden en 14 bij 

Assent.  

Nu dit probleem van de baan is kunnen we figuur 4.9 opstellen. Figuur 4.9 is gelijkaardig aan 

figuur 4.8, alleen zijn de gemeenten omgevormd naar de huidige gemeentegrenzen. Het 

Hageland had voor de fusie 109 gemeentes, terwijl er daar na de fusie nog 24 van overbleven. 

Dit geringe aantal gemeenten laat ons toe het volledige Hageland in de grafiek te betrekken. 

Het is met deze grafiek in het achterhoofd dat de reistijden zullen bepaald worden.118  

                                                   
118 Een visualisatie van de reistijden wordt hier echter niet weergegeven, omdat dit niet altijd eenvoudig te bepalen 
is. Het hang af van wanneer de mijnwerkers vertrokken en wanneer er een eventuele overstap was. De ene 
gemeente had een betere verbinding met de middagpost en de andere hadden een betere verbinding met de 
ochtend- of avondpost. Er werd immers in drie shiften van 8 uur gewerkt. Het ging er ook vanaf hoe lang ze erover 
deden om bepaalde afstanden te overbruggen met de fiets op plaatsen waar er geen tramlijn was. Ik geef daarom 
enkel van bepaalde stations, waarbij de reistijd eenvoudig te bepalen is, de reistijd mee. 
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Figuur 4.9: Gemeentes uit steekproef Hageland en hun afstand in km tot Beringen vergeleken met het aantal 
mijnwerkers/1000 inwoners, 1920-1929, n=748 119 

Bij het bepalen van de reistijd baseer ik me opnieuw op het spoorboekje uit 1931. We 

beginnen met de gemeenten Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest. Dankzij spoorlijn 34, 

die het noorden van het Hageland doorkruist waren deze gemeentes rechtsreeks verbonden 

met Hasselt, vanwaar een trein vertrok naar de mijnbekkens. Deze gemeentes hadden dus de 

beste verbinding met de mijnen, vandaar hun hoge aantal mijnwerkers. Van Aarschot naar 

Hasselt was het ongeveer 1h15 reizen, van Zichem naar Hasselt was het ongeveer 50 minuten 

reizen en vanaf Diest was de reistijd 40 minuten. Daarna was het nog 25 minuten naar het 

mijnbekken.  

Ook Tremelo kent een opvallend hoog aantal mijnwerkers. Dit komt door de nabijheid van 

Aarschot. Er liep ook een tram van Baal naar Aarschot. Er woonden ook meer mijnwerkers in 

Baal dan in Tremelo zelf. In de categorie van meer dan 5 mijnwerkers per 1000 inwoners 

bevinden zich ook nog Halen, Geetbets en Bekkevoort. In Halen en Geetbets bevond zich een 

station met een rechtstreekse verbinding met Diest. Bekkevoort heeft geen tram- of 

treinstation en het aantal mijnwerkers lijkt daardoor opvallend hoog. De afstand tot Diest is 

ongeveer 8 kilometer, wat toch een verre afstand is om te overbruggen met de fiets op 

                                                   
119 Van links naar rechts gaat het om de volgende gemeentes: Oud=Oud-Heverlee, Bie=Bierbeek, Hoe=Hoegaarden, 
Tie=Tienen, Leu=Leuven, Bou=Boutersem, Lan=Landen, Lun=Lubbeek, Kee=Keerbergen, Gla=Glabbeek, 
Kor=Kortenaken, Tielt=Tielt-Winge, Rot=Rotselaar, Zou=Zoutleeuw, Lin=Linter, Hol=Holsbeek, Bek=Bekkevoort, 
Aar=Aarschot, Gee=Geetbets, Beg=Begijnendijk, Hal=Halen, Tre=Tremelo, Die=Diest en Sch=Scherpenheuvel. 
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ongeasfalteerde wegen en vaak in het pikkedonker. Zeker in de winter op koude en bevroren 

wegen zal dit geen pretje zijn geweest. De meeste mijnwerkers uit Bekkevoort kwamen echter 

uit Kaggevinne. Deze gemeente ligt veel dichter, op ongeveer 3 kilometer van Diest. 

In de categorie tussen 2 en 5 mijnwerkers per 1000 inwoners bevinden zich 4 gemeentes: 

Zoutleeuw, Rotselaar, Linter en Holsbeek. Holsbeek en Rotselaar bevinden zich beiden in de 

buurt van Aarschot en waren ook door een treinstation verbonden met deze stad. Zoutleeuw 

bevindt zich niet in het noorden van het Hageland en heeft dus geen directe verbinding met 

spoorlijn 34. Wel bevindt deze gemeente zich op ongeveer 7km van Sint-Truiden, vanwaar 

een trein vertrok (spoorlijn 21) die in iets minder dan een uur rechtstreeks de Genkse mijnen 

bereikte. Als laatste is er nog de gemeente Linter. Deze gemeente is een speciaal geval. Deze 

gemeente ligt ten westen van Zoutleeuw en ligt dus al een heel eind van Sint-Truiden. Het is 

dus op het eerste gezicht vreemd dat er relatief veel mijnwerkers uit deze gemeente afkomstig 

waren. Bij nader inzien valt het echter op dat alle mijnwerkers uit Linter pas in 1929 zijn 

ingetreden. Vermoedelijk is er in 1929 een bus ingelegd om mijnwerkers in Linter te kunnen 

rekruteren. 

Alle gemeenten met minder dan 2 mijnwerkers per 1000 inwoners zijn allemaal in het zuiden 

of in het uiterste Westen van het Hageland gesitueerd. Leuven ligt in principe ook op spoorlijn 

34, maar ligt toch al op 40 minuten van Aarschot. Ook is Leuven een stad met heel wat eigen 

industriële bedrijvigheid. Arbeiders uit Oud-Heverlee en Bierbeek, gemeenten zonder 

mijnwerkers, zijn vermoedelijk eerder aangetrokken tot Leuven dat ten noorden van deze 

gemeenten gelegen is. Keerbergen ligt in het noordwesten van het Hageland, ten westen van 

Tremelo en ligt dus te ver van Aarschot. Boutersem, Glabbeek, Hoegaarden, Lubeek en Tienen 

zijn allen in het zuiden van het Hageland gesitueerd en dus te ver van de spoorlijn 34. Tielt-

Winge en Kortenaken bevinden zich iets maar in het midden van het Hageland, maar nog altijd 

te ver van de spoorlijn in het noorden. Ook Landen bevindt zich in het zuiden van de regio en 

heeft opvallend weinig mijnwerkers. Landen bevindt zich namelijk op Spoorlijn 21 die in 1h20 

rechtsreeks naar de Genkse mijnen rijdt. Het is niet helemaal duidelijk waarom Landen zo 

weinig mijnwerkers had, want het had zelfs een betere verbinding dan Aarschot. 
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4.3.  Gemeentes en een aantal variabelen 

In deze paragraaf worden vervolgens nog een aantal andere variabelen gekoppeld aan de 

individuele gemeentes. Heeft de ene gemeente bijvoorbeeld meer arbeiders met ervaring uit 

de Waalse bekkens dan andere gemeentes? Ervaring in het Waalse bekken kan een indicatie 

zijn dat er reeds een familiale traditie was van het werken in de mijn. Er wordt net als bij figuur 

4.3 enkel rekening gehouden met gemeenten met minstens 10 mijnwerkers. De volgorde van 

de gemeentes wordt bepaald door de afstand tot Beringen, waarbij Diest het dichtst bij 

Beringen gelegen is en Leuven het verste. Ook voor de komende grafieken wordt dit de 

volgorde. 

 

Figuur 4.10: Gemeentes uit steekproef Hageland (>=10 mijnwerkers, voor de fusie) en het aandeel mijnwerkers met 
ervaring in de Waalse bekkens, 1920-1929, n=576 

Er zijn duidelijk grote schommelingen tussen de verschillende gemeentes. Amper 15% van de 

mijnwerkers in Diest hebben ervaring, terwijl dat bij Geetbets oploopt naar bijna 89%. Over 

het algemeen lijkt het er wel op dat de mijnwerkers die dichter bij het mijnbekken van 

Limburg wonen, minder vaak ervaring in de Waalse bekkens hebben. Het correlatiecoëfficiënt 

van het verband afstand/ervaring is met 0,44 redelijk hoog.120 Met een hoger aantal 

mijnwerkers per gemeente had dit verband misschien sterker kunnen zijn. Wat is echter de 

                                                   
120 Bij het berekenen van de correlatiecoëfficiënt werden enkel de 19 gemeentes met minstens 10 mijnwerkers in 
rekening gebracht 
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verklaring voor dit verband? In gemeentes die zich dichter bij het mijnbekken bevinden zullen 

gewone landbouwers waarschijnlijk sneller de stap zetten om te pendelen naar het 

mijnbekken. In verdere gemeentes zullen het dan weer eerder de ervaren mijnwerkers zijn 

die beslissen om naar het Limburgse bekken te pendelen.   

De volgende variabele die wordt bekeken is het intredejaar. Zijn bepaalde gemeentes al 

vroeger actief in de Limburgse mijnen dan andere? Ook dat zou een indicatie kunnen zijn voor 

het meer gefocust zijn op loonarbeid. Gemeentes die pas later inschakelden waren misschien 

weigerachtiger tegenover loonarbeid in het algemeen en mijnarbeid in het bijzonder.  

 

Figuur 4.11: Gemeentes uit steekproef Hageland (>=10 mijnwerkers, voor de fusie) verdeeld naargelang het 
intredejaar in percentages per gemeente, 1920-1929, n=576 

Over het algemeen zijn de mijnwerkers redelijk gelijk verdeeld per intredejaar. Zoals al bleek 

uit figuur 4.1 is de tweede helft van de jaren ’20 iets meer vertegenwoordigd dan de eerste 

helft. Er lijkt ook geen verband te bestaan tussen de afstand tot het mijnbekken en het 

intredejaar. Wel zijn er twee gemeenten die duidelijk afwijken van de rest. In Geetbets is een 

groot deel van het aantal mijnwerkers afkomstig uit 1928 en 1929, terwijl bij Begijnendijk de 

meeste mijnwerkers verdeeld zijn over de eerste vier jaren. Als volgende variabele bekijken 

we het aantal gemiddeld aantal actieve jaren per gemeente.  
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Figuur 4.12: Gemeentes uit steekproef Hageland (>=10 mijnwerkers, voor de fusie) en het gemiddeld aantal actieve 
jaren, 1920-1929, n=576 

In geen enkele gemeente is het aantal actieve jaren echt hoog of laag. Testelt heeft met 14 het 

hoogste aantal actieve jaren, terwijl dit aantal bij Bekkevoort het laagst is met 5. In het 

algemeen lijkt er wel een verband te bestaan tussen afstand tot het mijnbekken en het aantal 

vaste mijnwerkers. Tot en met Geetbets werkte men gemiddeld altijd meer dan 8 jaar. Vanaf 

Bekkevoort werkte men veel vaker minder dan 8 jaar. Dit mogelijk verband wordt verder 

toegelicht in hoofdstuk 5. 

Als volgende variabele wordt het aantal mijnwerkers die ondertussen in Limburg wonen 

bekeken. Tot nu toe is altijd het verschil in afstand van de geboorteplaats tot Beringen 

berekend. Heel wat mijnwerkers waren echter niet gedomicilieerd in hun geboorteplaats. 

Meestal woonden ze dan in een aangrenzende gemeente, maar een aantal van hen woonden 

ondertussen ook in Limburg. Niet bij elke mijnwerker uit de steekproef was echter een 

woonplaats genoteerd. Meestal gaat het daarbij om mijnwerkers die enkel actief waren in de 

periode 1920-1924. In totaal zijn er 663 mijnwerkers met een geregistreerde woonplaats. 

Daarvan woonden er 53 in Limburg, wat overeenkomt met 7,99%. Een verhuis naar Limburg 

kan misschien duiden op een beperktere interesse in een eigen boerderij en meer interesse in 

de mijnarbeid. 
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Figuur 4.13: Gemeentes uit steekproef Hageland (>=10 mijnwerkers, voor de fusie) en het aandeel mijnwerkers met 
een domicilie in Limburg, 1920-1929, n=507 

Er zijn duidelijk verschillen te merken tussen de verschillende gemeentes. Bij bepaalde 

gemeentes woont geen enkele mijnwerker in Limburg en bij een gemeente (Zelem) woont een 

derde van de mijnwerkers in Limburg. Het zijn vooral de mijnwerkers uit de gemeentes die 

zich het dichtst bij het mijnbekken (en dus bij Limburg) bevinden die het vaakst naar Limburg 

verhuisden, met als enige grote uitzondering Leuven. Ook Langdorp wijkt wat af van de trend 

met een relatief hoog aantal mijnwerkers wonende in Limburg. Er is eigenlijk een simpele 

verklaring voor het hogere aandeel mijnwerkers wonende in Limburg bij de eerste zeven 

gemeenten. Al deze gemeenten grenzen namelijk aan de provincie Limburg. Het gebeurde 

immers maar zelden dat een mijnwerker verhuisde naar een plaats die verder lag dan zijn 

buurgemeente (rekening houdende met de huidige gemeentegrenzen).  

Het blijft wel opvallend hoe weinig het gebeurde dat mijnwerkers naar het mijngebied 

verhuisden. De meesten bleven continu heen en weer pendelen. Een bepaald gedeelte van de 

mijnwerkers wilde ongetwijfeld zijn eigen landbouwbedrijfje uitbouwen en bleef daarom 

wonen in het Hageland. Een andere groep mijnwerker woonde niet zo heel ver, dus voor hen 

viel dit ook mee, maar er was ook een groep mijnwerkers die toch (relatief ver) bleef pendelen. 

Waarom bleef de Hagelandse mijnwerker dit doen? Aan de andere kant gebeurt dit vandaag 

ook nog. Ook tegenwoordig pendelen mensen elke dag naar de hoofdstad of naar andere 

(grote) steden. Toch zijn de afstanden die pendelaars tegenwoordig afleggen meestal een stuk 
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minder ver dan vroeger. Wat waren dus de specifieke motivaties van mijnwerkers om te 

blijven pendelen?  

In het eerder vermelde onderzoek van D’Hulst kunnen we een indicatie vinden. Hoewel het 

een onderzoek is die plaatsvindt in het begin van de jaren ’50 (de scriptie zelf is van 1957) en 

die niet specifiek gericht is op Hagelandse mijnwerkers, zullen sommige beweegredenen van 

de respondenten ongetwijfeld dezelfde zijn geweest voor Hagelandse mijnwerkers uit de 

jaren ’20 en ‘30. Voor een aantal mijnwerkers is gehechtheid aan de streek belangrijk. Andere 

mijnwerkers die er zelf al gewoond hadden vonden dat er te veel vreemdelingen waren in de 

mijnwerkerscités. Ook waren er onvoldoende woningen om iedereen te huisvesten. Ten slotte 

vonden bepaalde mijnwerkers dat de huurmethodes die de mijnbazen er op na hielden te 

verstikkend waren.121  

Hoe was de situatie nu in de mijncités? Waren er echt zo veel vreemdelingen? Was er 

plaatsgebrek? Wat was er mis met de huurmethodes? Om voldoende mijnwerkers te kunnen 

opvangen moesten voldoende woningen gebouwd worden. De mijndirectie koos hierbij voor 

het concept van tuinwijken, in de volksmond cités geheten. In de directe omgeving van de 

mijnen werden gerieflijke woningen gebouwd in een groen kader. Naar de maatstaven van de 

tijd waren deze woningen zeer comfortabel. Hoewel ze relatief sober waren ingericht bestond 

de inrichting uit duurzame materialen en was er voldoende zonlicht. De belangrijkste troeven 

waren echter stromend water en elektriciteit. Dat was absoluut niet vanzelfsprekend voor die 

tijd.  Vooraan elk huis bevond zich een siertuin en achteraan bevond zich een moestuin. Door 

de mijndirectie werd tuinieren gezien als de ideale vrijetijdsbesteding.122  

Toch was niet alles peis en vree. Een van de oorspronkelijke doelstellingen van de tuinwijken 

was het bevorderen van een gezond gemeenschapsleven. Onder de invloed van de werkgevers 

was van een echt gezonde situatie echter nooit sprake. Onder invloed van hun paternalistische 

opvattingen stond alles in de tuinwijken onder controle van de werkgevers. Voorbeelden zijn 

onderwijs, geneeskundige dienst, sociale dienst, het verenigingsleven en als belangrijkste de 

economaten. Ten tweede waren de mijncités inderdaad eerder bedoeld voor het opvangen 

                                                   
121 D'Hulst, Mobiliteitsproblemen van mijnwerkers, 135-142. 
122 Minten et al., Een eeuw steenkool in Limburg, 104-5. 
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van vreemdelingen. Er werden ook allerlei nationalistische verenigingen opgericht om hun 

aanpassing aan het Limburgse mijnleven vlot te doen verlopen.123 Het grotere aantal 

vreemdelingen in de tuinwijken is te verklaren door het gebrek aan huisvesting elders in 

Limburg. De huurprijzen waren in de cités maar half zo hoog als er buiten.124  

De lagere huurprijzen waren aan de andere kant ook een machtig middel om de bewoners te 

disciplineren. De huurprijzen werden rechtstreeks van het loon afgehouden en waren ook 

afhankelijk van de aanwezigheid en prestaties op het werk. Mijnwerkers die in de tuinwijken 

woonden hadden dus veel minder bewegingsruimte. Ook probeerden de mijnenbazen de 

opvolging te verzekeren. Invaliden, gepensioneerden en weduwen mochten enkel in de 

tuinwijken blijven wonen indien hun zonen ook in de mijnen werkten.125 Het valt dus te 

begrijpen waarom veel Hagelanders niet verhuisden naar de tuinwijken. Ze waren daar sterk 

afhankelijk van de mijnbazen. Aan de andere kant waren er ook vijandige gevoelens jegens de 

vreemdelingen en was er inderdaad plaatsgebrek, omdat de tuinwijken vooral voor de 

vreemdelingen noodzakelijk waren. 

Het is dus niet verwonderlijk dat veel Hagelanders niet naar Limburg verhuisden en eigenlijk 

verhuisden er nog minder naar het mijnbekken zelf. Niet alle mijnwerkers die in Limburg 

woonden, woonden immers in de buurt van het mijnbekken. Een mijnwerker uit Diest woonde 

bijvoorbeeld dichter bij het mijnbekken dan een mijnwerker uit Sint-Truiden. Bepaalde 

mijnwerkers verhuisden soms ook naar een naburige gemeente die dan toevallig in Limburg 

gelegen was, zonder dat men per se dichter bij het mijnbekken wilde gaan wonen. De volgende 

17 gemeenten worden beschouwd al behorende tot de Limburgse mijnstreek: As, Beringen, 

Eisden, Gellik, Genk, Helchteren, Heusden, Houthalen, Koersel, Niels-bij-As, Opglabbeek, 

Stokrooie, Waterschei, Winterslag, Zonhoven, Zutendaal en Zwartberg. Van de 53 

mijnwerkers die in Limburg wonen, wonen er 26 in de mijnstreek, wat overeenkomt met 

3,92% van alle mijnwerkers opgenomend in de steekproef. Een grafiek maken van het aantal 

mijnwerkers wonende in de mijnstreek per gemeente heeft echter weinig zin wegens het lage 

aantal mijnwerkers in vergelijking met het aantal gemeentes. 

                                                   
123 Minten et al., Een eeuw steenkool in Limburg, 104-6. 
124 Delbroek, In de put, 140. 
125 Delbroek, In de put, 86-7. 
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De volgende variabele die wordt bekeken is het aantal ondergrondse en bovengrondse 

arbeiders. Het onderscheid tussen deze twee groepen is niet altijd even duidelijk. Er waren 

arbeiders die zowel ondergronds als bovengronds werkten. In welke categorie moeten deze 

arbeiders dan geplaatst worden? Als maatstaf nemen we het aantal gewerkte jaren 

ondergronds. Een mijnwerker die minstens 10 jaar ondergronds heeft gewerkt wordt 

beschouwd als een ondergrondse werker en anders wordt de mijnwerker als een 

bovengrondse arbeider beschouwd. Net als bij de woonplaats eerder het geval was, zijn er van 

een aantal mijnwerkers geen gegevens beschikbaar over het onderscheid 

ondergronds/bovengronds. Het betreft hier ook alleen mijnwerkers die uitsluitend actief 

waren in de periode 1920-1924. In totaal zijn er 676 mijnwerkers waar gegevens voor 

beschikbaar zijn in verband met ondergrondse en bovengrondse arbeid. 23 van deze 

mijnwerkers waren zowel ondergronds als bovengronds actief, wat overeenkomt met 3,40% 

van alle mijnwerkers. Maar twee van deze mijnwerkers werkten langer dan 10 jaar 

ondergronds. In totaal werkten er 139 mijnwerkers (20,56%) bovengronds en 537 (79,44%) 

ondergronds. 

 

 

Figuur 4.14: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun type arbeid verdeeld naargelang bekken van oorsprong 
in percentages per gemeente(>=10 mijnwerkers, voor de fusie), 1920-1929, n=515 

Met een aandeel van bijna 60% heeft Schaffen relatief gezien duidelijk het hoogste aandeel 

bovengrondse arbeiders. In het algemeen lijkt het er wel op dat er een verband is tussen de 
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afstand en het aantal bovengrondse arbeiders. Net als in figuur 4.13 wijkt Leuven ook wat van 

de trend af. De correlatiecoëfficiënt van het verband afstand/type arbeid is gelijk aan -0,63 en 

is dus redelijk sterk.126 Met andere woorden, hoe dichter men woonde bij het mijnbekken, hoe 

hoger het aandeel bovengrondse arbeiders per gemeente.   

Dit verband is relatief eenvoudig te verklaren. Bovengrondse arbeiders waren makkelijker te 

rekruteren, omdat het werk in het algemeen minder zwaar was. Ondergrondse arbeiders 

moesten veel actiever gerekruteerd worden. Vanaf de jaren ’20 legden de mijndirecties 

busverbindingen aan tussen verafgelegen plaatsen in de provincie Antwerpen, het Hageland, 

Noord-Limburg en de mijnbekkens. Deze waren vooral bedoeld voor het vervoer van 

ondergrondse mijnwerkers. Er waren immers voldoende bovengrondse arbeiders te vinden 

in de buurt van de mijnstreek en men wilde geen plaatsen in de bus aan hen verspillen.127 Het 

globale aandeel bovengrondse arbeiders was ook groter dan het aandeel uit het Hageland. In 

de steekproef gaat het om een aandeel van ongeveer 20%, terwijl het globale aandeel in 1929 

op 28% lag.128 Het globale aandeel dat rekening houdt met alle 18 000 mijnwerkers die toen 

actief waren is hoger omdat deze groep veel Limburgers bevat. Limburgers werkten vaker 

bovengronds omdat deze dichter bij het mijnbekken woonden. 

Als laatste variabele wordt ook nog het gemiddeld aantal gewerkte dagen per jaar bekeken en 

opnieuw vergeleken met de afstand tot het Limburgse mijnbekken. 

                                                   
126 Bij het berekenen van de correlatiecoëfficiënt werden enkel de 19 gemeentes met minstens 10 mijnwerkers in 
rekening gebracht, net zoals bij figuur 4.10 
127 De Rijck en Van Meulder, De ereburgers), 270-1. 
128 Delbroek, In de put, 216. 
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Figuur 4.15: Gemeentes uit steeproef  Hageland (>=10 mijnwerkers, voor de fusie) en het gemiddeld aantal gewerkte 
dagen per jaar, 1920-1929, n=322 

In bepaalde gemeentes wordt meer gewerkt dan in andere en net als bij een aantal andere 

variabelen lijkt er opnieuw een verband te zijn met de afstand tot het mijnbekken. Tot 

Geetbets hebben de meeste gemeentes een gemiddeld aantal gewerkte dagen die meestal 

hoger ligt dan 200, terwijl dit gemiddelde vanaf Bekkevoort vaker lager is. Het lijkt op het 

eerst zicht niet onlogisch dat mijnwerkers die minder ver moeten pendelen meer gemotiveerd 

zijn om vaker naar de mijnen te trekken. Dit verband wordt nog meer uitgebreid onderzocht 

in hoofdstuk 6. 

Uit hoofdstuk 4 kunnen nu al een aantal voorlopige conclusies getrokken worden. Ten eerste 

treden de meeste mijnwerkers uit het Hageland eerder in, in de tweede helft van de jaren ’20. 

Ten tweede heeft ongeveer de helft van de mijnwerkers al ervaring in de Waalse mijnen en 

komen ze hoofdzakelijk uit Luik en Charleroi, waarbij de keuze van het bekken vaak afhangt 

van de nabijheid ervan. Het aantal mijnwerkers per gemeente stijgt ook naarmate de 

gemeente dichter bij het mijnbekken gesitueerd is. Daarbij wordt ook rekening gehouden met 

de bevolkingsgrootte. Ook de reisafstand speelt een rol. Over het algemeen komen de meeste 

mijnwerkers uit het Noorden van het Hageland, waar spoorlijn 34 doorloopt. In de laatste 

paragraaf werd ook duidelijk dat de afstand van het geboortedorp tot het mijnbekken 

vermoedelijk een belangrijke rol speelde in het aantal gewerkte jaren en het aantal gemiddeld 
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gewerkte dagen per jaar. In de volgende twee hoofdstukken wordt hier nog verder op 

ingegaan.  
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5. Actieve jaren in de Limburgse mijnen 

5.1.  De lengte van een mijnwerkersloopbaan 

In dit hoofdstuk belanden we bij een van de centrale onderzoeksvragen. Hoe lang werkten 

Hagelanders in de mijnen? Zagen ze mijnarbeid als iets tijdelijks, om bijvoorbeeld voldoende 

geld te sparen voor een eigen boerderij, of beoefenden de Hagelanders hun hele leven lang 

mijnarbeid? Volgens Pluymers waren arbeiders uit het Hageland, in tegenstelling tot 

mijnwerkers uit de Kempen, veel meer geneigd om zich te focussen op loonarbeid. De oorzaak 

hiervoor was de eerder vermelde hogere bevolkingsdruk en de daarbij horende versnipperde 

landbouw.129  Het is wel zo dat er ook nog andere mogelijkheden waren om aan loonarbeid te 

doen los van de mijnsector. In de jaren ’20 kwamen heel wat nieuwe bedrijven zich in Vlaams-

Brabant vestigen en vooral Leuven had een belangrijk aandeel in de industrialisering van het 

Hageland.130 Om nu te onderzoeken hoe lang een Hagelander in de mijnen werkte wordt eerst 

het aantal actieve jaren geanalyseerd. In een volgende stap wordt dan het onderscheid 

bepaald tussen een beroepsmijnwerker en een tijdelijke mijnwerker. Beroepsmijnwerkers 

werken in principe hun hele leven in de mijnen. 

Eerst en vooral worden een aantal kernvariabelen berekend. Het gemiddeld aantal actieve 

jaren is 8,82. Hierbij wordt dus nog niet in rekening gebracht hoeveel dagen per jaar men 

actief was.131 De mediaan is met 5 zelfs nog wat lager, wat wil zeggen dat het gaat om een 

rechtsscheve verdeling waarbij het merendeel van de waardes zich eerder links dan rechts 

van het gemiddelde bevindt. De standaardafwijking is met 9,53 ook redelijk hoog. Vervolgens 

bekijken we in figuur 5.1 deze gegevens van dichterbij.  

                                                   
129 Pluymers, De Limburgse mijnwerkers, 53. 
130 Heyrman, “Doorbraak van de industriële samenleving,” 166. 
131 1 dag actief zijn is immers voldoende om 1 actief jaar op de teller te hebben staan 
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Figuur 5.1: Relatieve cumulatieve frequentieverdeling van het aantal actieve jaren in de Limburgse mijnen voor de 
steekproef Hageland, 1920-1929, n=748 

Uit figuur 5.1 blijkt dat iets meer dan 40% van alle mijnwerkers amper 3 jaar in de Limburgse 

mijnen actief waren. Voor 75% van de mijnwerkers stijgt dit naar 12 jaar. Ook bij 12 jaar kan 

er echter bezwaarlijk gesproken worden van een volledige loopbaan. Amper 10% van alle 

mijnwerkers was minstens 25 jaar actief. De vraag is nu hoe lang een typische 

mijnwerkersloopbaan normaal gezien duurde. In principe ging een mijnwerker op pensioen 

op zijn 55 jaar. Hij moest wel 30 jaar dienst hebben gedaan in de mijnsector.132 In deze 

steekproef zijn de oudste mijnwerkers op het moment van intrede in de Limburgse mijnen 34, 

wat dus betekent dat een model beroepsmijnwerker dan nog minstens 21 jaar zou moeten 

werken. Er van uitgaande dat ze dan al 9 jaar in de Waalse mijnen hadden gewerkt. Veel 

mijnwerkers gingen echter al 2, 5 of zelf 10 jaar vroeger op invaliditeitspensioen. Mijnarbeid 

was immers zwaar werk en zeer belastend voor de gezondheid. In de steekproef ging de 

allerlaatste mijnwerker op pensioen in 1967. Het gebeurde soms ook dat een mijnarbeider 

nog tijdens zijn loopbaan overleed. In de steekproef waren 25 mijnwerkers voor hun pensioen 

overleden, wat neerkomt op 3,34% van de totale steekproef.  

Niet alle beroepsmijnwerkers werkten hun hele mijnloopbaan in de Limburgse mijnen. Ze 

verlieten wel Limburg, maar daarom niet de mijnindustrie. Bij deze steekproef gingen velen 

                                                   
132 Minten et al., Een eeuw steenkool in Limburg, 109. 
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(terug) aan de slag te gaan in de Waalse mijnen. Een klein aantal mijnwerkers, zowel beroeps 

als tijdelijke mijnwerkers verlieten de Limburgse mijnen tijdens WOII. Dit kwam omdat de 

Duitse mijnindustrie ten tijde van WOII betere arbeidsvoorwaarden aanbood, waardoor een 

aantal Belgische mijnwerkers vrijwillig naar Duitsland trokken.133 In de steekproef gaat het 

om een relatief beperkt aantal van 6 mijnwerkers (0.80% van de totale steekproef).134 

Een volledige loopbaan in de mijnen zonder enige pauze komt weinig voor. Het betreft hier 76 

mijnwerkers, wat overeenstemt met 10,16% van de steekproef. Zij kunnen alvast met 

zekerheid beroepsmijnwerkers worden genoemd. Als we hierbij de arbeid in Wallonië 

maximaal invullen in de zin dat we bij elke arbeider waarbij aangeven wordt bij intrede in de 

Limburgse mijnen dat hij komt van een Waalse mijn we veronderstellen dat hij zijn hele 

loopbaan voor hij naar Limburg kwam in de Waalse mijnen had gewerkt dan loopt het aandeel 

beroepsmijnwerkers op tot 49,20% van de steekproef. Ook bij arbeiders die het Limburgse 

mijnbekken verlaten om (opnieuw) in een Waalse mijn te werken veronderstellen we dat hij 

zijn hele loopbaan na Limburg in de Waalse mijnen werkt, wat het (maximaal) aandeel doet 

oplopen tot 49,73% van de steekproef. 

In totaal zijn er 29 mijnwerkers (3,88% van de totale steekproef) die (opnieuw) beginnen in 

een Waalse mijn na een loopbaan in een Limburgse mijn.135 Deze gegevens zijn echter 

onvolledig. Het actief zijn in een Waals bekken na een loopbaan in de Kempense mijnen werd 

enkel vermeld als men in het jaar waarin men stopte in Limburg al begon met werken in het 

Waalse bekken. Als men een of meerdere jaren na de uittrede in het Kempense bekken pas 

begon te werken in de Waalse mijnen kan daar in de rekeningkaarten van de Limburgse 

mijnen niets over terug gevonden worden. Toch werkten veel Vlamingen nog steeds in de 

Waalse bekkens. In 1930 werkten ongeveer 16 500 Belgen (dus ook Walen) in het Kempense 

                                                   
133 Minten et al., Een eeuw steenkool in Limburg, 116.  
134 Dat een aantal mijnwerkers uit de steekproef dit deden is speculatie, want nergens staat dit vermeld op de 
rekeningkaarten. 
135 Het aandeel beroepsmijnwerkers stijgt echter maar met 0,57% (van 49,20% naar 49,73%) wegens de vele 
overlappingen. Veel mijnwerkers die later terugkeerden naar de Waalse mijnen hadden daar voor hun loopbaan in 
de Limburgse mijnen immers al gewerkt. 
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bekken.136 Daartegenover werkten in de winter van 1929 nog steeds ongeveer 12 000 

Vlamingen in de Waalse bekkens.137  

Een verdere maximale invulling van de categorie beroepsmijnwerker, zij die een volwaardige 

loopbaan in de mijnen hebben gewerkt, sluit ook zij in die tijdens WOII niet in de mijn hebben 

gewerkt niet uit. Zoals reeds aangegeven kan dat een gevolg zijn van een tewerkstelling in 

Duitse mijnen (of een militaire mobilisatie (en krijgsgevangenschap)). Dat doet het 

(maximaal) aandeel beroepsmijnwerkers oplopen tot 49,87% van de steekproef. Ook bij een 

vroegtijdig overlijden, maar met een minimale staat van dienst van tien jaar, wordt een 

mijnwerkers als beroepsmijnwerker bestempeld. Het (maximaal) aandeel 

beroepsmijnwerkers loopt zo verder op tot 50%.   

Tenslotte willen we ook periodes van inactiviteiten als gevolg van economische crisis 

incalculeren die geen afbreuk doen aan het beroepskarakter van mijnwerker. Vooral in de 

eerste helft van de jaren ’30 zijn er bij veel mijnwerkers inactieve periodes. We kunnen 

vermoeden, gezien de crisisjaren dat het hier gaat om onvrijwillige afwezigheid door 

werkloosheid. Het is twijfelachtig dat juist in deze periode beroepsmijnwerkers de mijn 

zouden verlaten voor een andere baan gezien de geringe kansen op de arbeidsmarkt in deze 

crisisjaren. Een maximale pauze wordt hierbij toegestaan van 4 jaar. Het maximaal aandeel 

beroepsmijnwerkers loopt zo nog verder op tot 52,94%. In principe is het mogelijk aandeel 

beroepsmijnwerkers nog groter. Bijna elke mijnwerker kon immers na zijn loopbaan in 

Limburg naar de Waalse mijnen zijn getrokken. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat al deze 

Hagelandse mijnwerkers dit zouden doen. Een terugkeer naar de Waalse mijnen hoeft ook 

niet te betekenen dat ze daar nog lange tijd blijven werken. Het aandeel beroepsmijnwerkers 

ligt vermoedelijk dus ook heel wat lager dan 52,94%. Verder onderzoek in de rekeningkaarten 

van de Waalse mijnen zal hier uitsluitsel in moeten geven.  

5.2.  Verklaringen voor de lengte van een mijnwerkersloopbaan  

Zijn er nu factoren die kunnen verklaren waarom de ene arbeider langer werkte dan de 

andere? Zou de afstand tot het mijnbekken (Beringen) een rol kunnen spelen? Er zou kunnen 

                                                   
136 Delbroek, In de put, 216. 
137 Caestecker, “Vlaamse arbeidsmigranten in Wallonië,” 59. 



 
 

70 
 

van uit gegaan worden dat Hagelanders die dichter bij het mijnbekken wonen, minder geneigd 

zijn om een eigen boerderij te willen starten. In figuur 5.2 wordt dit verband voorgesteld op 

een spreidingsdiagram. 

 

Figuur 5.2: Spreidingsdiagram aantal actieve jaren tegenover de afstand in km tot Beringen voor de steekproef 
Hageland, 1920-1929, n=748 

Op het eerste gezicht lijkt een verband moeilijk te vinden tussen deze twee variabelen. Veel 

mijnwerkers die dicht in de buurt van het mijnbekken geboren zijn, werken toch vaak maar 

een beperkte periode in de mijnen. Aan de andere kant zijn er wel maar een beperkt aantal 

mijnwerkers die tegelijkertijd lang actief zijn en ver van het bekken wonen. Vermoedelijk is 

er dus wel degelijk een beperkt verband tussen beide variabelen.  

De correlatie is met -0,20 inderdaad beperkt aanwezig. Dat het verband zo beperkt is heeft er 

misschien deels mee te maken dat het aantal actieve jaren ook afhangt van de leeftijd en het 

moment van (invaliditeits)pensioen. Het is dus misschien beter om de correlatie te berekenen 

tussen het al dan niet zijn van een beroepsmijnwerker en de afstand. Om een eventuele 

correlatie te bepalen was het noodzakelijk om de afstand om te rekenen naar een nominale 

variabele. De afstand werd daarom omgezet in verschillende categorieën met een breedte van 

telkens 5km. 
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Figuur 5.3: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun afstand in km tot Beringen verdeeld in tijdelijke- en 
beroepsmijnwerkers in percentages per afstandscategorie, 1920-1929, n=748 

Uit figuur 5.3 blijkt opnieuw dat er van een eventuele correlatie tussen een lange loopbaan en 

de afstand van de geboorteplaats tot Beringen weinig sprake kan zijn. De eerste categorie van 

10 tot 15km heeft bijvoorbeeld een percentage van tijdelijke mijnwerkers van bijna 90%. Dat 

is op zich al hoog, aangezien het globaal percentage ongeveer op 85% ligt. Zowel bij de 

categorie 25 tot 30 km als de categorie 40 tot 45 km ligt het percentage ook ongeveer op 90%, 

wat het vermoedelijk ontbreken van een correlatie extra benadrukt. De berekening van 

Cramers V (0,16) wijst echter op een minieme maar niet onbestaande correlatie. In de 

volgende figuur wordt opnieuw gekeken naar de afstand tot het mijnbekken. Alleen wordt nu 

de vergelijking gemaakt tussen het al dan niet gedomicilieerd zijn in Limburg. 
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Figuur 5.4: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun eventuele domicilie in Limburg verdeeld in tijdelijke- en 
beroepsmijnwerkers in percentages per domicilie, 1920-1929, n=663 

Opnieuw is er geen enkele correlatie merkbaar tussen afstand en een langere loopbaan. Het 

aandeel beroepsmijnwerkers uit Limburg is maar 1% groter dan het aandeel 

beroepsmijnwerkers buiten Limburg. Een chi-kwadraattest wijst dan ook op een hoge p-

waarde van 0,84. In hoofdstuk 4 werd echter al opgemerkt dat wonen in Limburg niet gelijk 

staat aan wonen in de buurt van het mijnbekken.  In figuur 5.5 zal daarom het verband gezocht 

worden tussen het aandeel beroepsmijnwerkers en het aandeel mijnwerkers met een 

woonplaats in een van de 17 gemeenten van het mijnbekken.  
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Figuur 5.5: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun eventuele domicilie in de mijnstreek verdeeld in tijdelijke-
en beroepsmijnwerkers in percentages per domicilie, 1920-1929, n=663 

Nu lijkt het verband tussen afstand en lengte van een loopbaan plots wel zeer sterk. Het 

aandeel beroepsmijnwerkers is 20% groter bij de groep mijnwerkers die woonachtig is in de 

mijnstreek. Dit lijkt op het eerste zicht ook normaal. Mijnwerkers die de moeite doen om te 

verhuizen naar de mijnstreek zullen dat waarschijnlijk doen met de bedoeling om daar ook te 

blijven werken. Een chi-kwadraattest levert dan ook een p-waarde kleiner dan 0.05. Toch is 

Cramers V met 0,10 zeer beperkt. Dit is te verklaren door het lage aantal mijnwerkers die 

wonen in de mijnstreek in vergelijking met de totale steekproef. 

Tot nu toe werd ook altijd verondersteld dat een beroepsmijnwerker een continue loopbaan 

in de mijnen moest hebben van intrede tot (invaliditeits)pensioen met een maximale pauze 

van 4 jaar. Een aantal mijnwerkers stopte echter tussen hun 45-55 jaar met mijnarbeid. Met 

een verruiming van de definitie kunnen we deze mijnwerkers eventueel ook als 

beroepsmijnwerkers beschouwen. Een andere groep mijnwerkers werkte wel tot hun 

(invaliditeits)pensioen maar kende een langere pauze dan 4 jaar. Ook deze zouden beschouwd 

kunnen worden als beroepsmijnwerkers. Als de groep beroepsmijnwerkers dus wordt 

uitgebreid kan er eventueel wel een verband worden aangetoond met de afstand tot het 

mijnbekken. De nieuwe criteria voor de verruimde definitie zijn als volgt. Een mijnwerker 

moet minstens 10 jaar in de mijn hebben gewerkt en moet minstens 45 jaar zijn bij afscheid. 

Het aantal beroepsmijnwerkers kan zo worden opgetrokken van 109 naar 142, wat 
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overeenkomt met 18,98% van alle mijnwerkers. In figuur 5.6 reproduceren we figuur 5.5 aan 

de hand van deze verruimde definitie. 

 

Figuur 5.6: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun eventuele domicilie in de mijnstreek verdeeld in tijdelijke- 
en beroepsmijnwerkers (verruimde definitie) in percentages per domicilie, 1920-1929, n=663 

Het aandeel beroepsmijnwerkers in de mijnstreek is door het verruimen van de definitie 

inderdaad nog gegroeid. Hetzelfde is echter gebeurd bij de mijnwerkers die niet in de 

mijnstreek wonen. Cramers V is daardoor zelf licht gezakt in vergelijking met figuur 5.5 naar 

0,09.  Met de verruimde definitie zou vervolgens ook figuur 5.3 kunnen gereproduceerd 

worden. 
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Figuur 5.7: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun afstand tot Beringen verdeeld in tijdelijke- en beroeps 
mijnwerkers in percentages per afstandscategorie, 1920-1929, n=748 

Hoewel het niet gaat om een continue daling/stijging met een terugval in de categorie van 30 

tot 35km lijkt er nu wel een sterker verband aanwezig te zijn tussen de afstand tot het 

mijnbekken en de lengte van een mijnwerkersloopbaan. Ongeveer 32% van de mijnwerkers 

die geboren waren in een gemeente die tussen 10 en 15km van Beringen gesitueerd was, 

waren beroepsmijnwerkers. Dit was gezakt in de categorie 40 tot 45km naar amper 7%. Dit 

vermeende verband blijkt echter relatief beperkt te zijn. Cramers V blijkt maar 0,19 te 

bedragen. Het verband is dus minimaal. Er kan finaal geconcludeerd worden dat er een zeer 

beperkt verband is tussen de afstand tot het mijnbekken en de duur van een loopbaan. 

Zijn er echter andere factoren die kunnen verklaren waarom de ene mijnwerkers langer in de 

mijn werkte dan de andere?  Ondergrondse en bovengrondse arbeid zou bijvoorbeeld een 

verklaring kunnen vormen. De hypothese hierbij is dat bovengrondse arbeiders langer in de 

mijn werkten, omdat dit minder zwaar en belastend is dan ondergrondse arbeid.  
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Figuur 5.8: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun type arbeid verdeeld in tijdelijke- en beroepsmijnwerkers 
in percentages per type arbeid, 1920-1929, n=676 

Tussen type arbeid en de lengte van een mijnwerkersloopbaan lijkt er voorlopig geen verband 

te zijn, zoals blijkt uit figuur 5.8. Arbeiders die bovengronds werkten, werkten niet langer dan 

hun bovengrondse collega’s. Integendeel, relatief gezien zullen arbeiders die ondergronds 

werkten net iets meer geneigd zijn tot het hebben van een langere loopbaan in de mijnen, 

hoewel het verschil minimaal is. Een chi-kwadraattest wijst op een p-waarde van 0,79, 

waardoor van een verband geen sprake is. Ook hier verruimen we vervolgens de definitie van 

wat een beroepsmijnwerker inhoudt. 
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Figuur 5.9: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun type arbeid verdeeld in tijdelijke- en beroepsmijnwerkers 
(verruimde definitie) in percentages per type arbeid, 1920-1929, n=676 

Een eventueel correlatie is echter nog steeds niet merkbaar. Er is niet eens 2% verschil tussen 

ondergrondse en bovengrondse arbeiders. Een chi-kwadraattest levert dan ook een p-waarde 

op van 0,64. De conclusie is dat er geen verband bestaat tussen type arbeid en lengte van de 

loopbaan in de Limburgse mijnen.  

Een andere factor die misschien wel een invloed zou kunnen hebben is het al dan niet gewerkt 

hebben in de Waalse mijnen. Als men al eerder had gewerkt in de Waalse mijnen wil dat 

immers zeggen dat men al vertrouwd was met loonarbeid in het algemeen en mijnarbeid in 

het bijzonder. Het vermoeden is dus dat mijnwerkers die eerder in de Waalse mijnen hadden 

gewerkt vaker beroepsmijnwerker zullen zijn dan degene die voor het eerst mijnarbeid 

verrichtten. Zoals vermeld in de vorige paragraaf betekent ervaring in het Waalse bekken 

echter niet dat men daar ook voor een lange periode werkte. Men kan ook 1 jaar in het Waalse 

bekken gewerkt hebben. In de vorige paragraaf stelden we ook al vast dat het niet helemaal 

duidelijk was wanneer een mijnwerker een beroepsmijnwerker is. Het te bepalen verband 

kan daardoor wat vertekend zijn. 

Het al dan niet actief geweest zijn in de Waalse bekkens hangt ook nog af van de leeftijd van 

intrede in het Kempense bekken. Hoe ouder een mijnwerkers was bij intrede, hoe groter 

waarschijnlijk de kans dat hij ooit al in het Waalse bekken had gewerkt. Mijnarbeid is immers 

zeer zwaar werk en het is dan ook vooral geschikt voor jonge fitte mannen. Later konden 
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mijnwerkers eventueel een andere positie verkrijgen die minder zware fysieke arbeid 

vereiste. Niet langer geschikte houwers werden bijvoorbeeld vaak pijler- en galerijstutters. In 

het mijnbedrijf bestond immers een interne arbeidsmarkt. De kolenhouwers die de grootste 

beroepsgroep vormden en ook de centrale schakel van het mijnbedrijf waren bestonden uit 

amper 20 tot 25% van alle ondergrondse arbeiders.138  

 

Figuur 5.10: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun ervaring in de Waalse bekkens verdeeld in hun leeftijd van 
intrede in percentages per eventuele ervaring, 1920-1929, n=748139 

Tot aan de intredeleeftijd van 19 jaar stijgt telkens het aandeel mijnwerkers die eerder in de 

Waalse bekkens werkte. Zoals eerder vermeld hadden 43,32% van alle mijnwerkers ervaring 

in het Waalse bekken. Vanaf de intredeleeftijd van 19 jaar schommelt het aandeel mijnwerkers 

op en neer zonder dat er een duidelijke lijn in zit. Iemand met een intredeleeftijd van 21 jaar 

heeft bijvoorbeeld ongeveer evenveel kans om in het Waalse bekken te hebben gewerkt als 

iemand van 31 jaar. Er lijkt wel een uitzondering te bestaan voor de intredeleeftijd van 34 jaar. 

Daar heeft iedere mijnwerker (13 in totaal) al eerder in het Waalse bekken gewerkt. Dit zou 

ook het geval kunnen zijn voor beginnende arbeiders die ouder zijn dan 34 jaar, maar 

daarover hebben we geen gegevens.  Voor een eventuele correlatie tussen de lengte van de 

loopbaan en ervaring in de Waalse bekkens nemen we dus best enkel mijnwerkers met een 

                                                   
138 Delbroek, In de put, 41-2. 
139 In figuur 5.10 werden 14 en 15 jaar samen genomen omdat er maar 2 mijnwerkers waren die intraden op hun 14 
jaar. 
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intredeleeftijd tussen 19 en 33 jaar. In totaal gaat het om 584 mijnwerkers, wat overeenkomt 

met 78,07% van alle mijnwerkers.  

 

Figuur 5.11: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun ervaring in de Waalse bekkens verdeeld in tijdelijke- en 
beroepsmijnwerkers (verruimde definitie) in percentages per eventuele ervaring, 1920-1929, n=584 

Er werd meteen gekozen voor de verruimde definitie van een beroepsmijnwerker. Dat houdt 

dus in dat een mijnwerker minstens 10 jaar actief moet zijn en minstens 45 moet zijn bij 

afscheid. Uit figuur 5.11 blijkt dat er ook tussen de lengte van een loopbaan en het hebben van 

ervaring in de Waalse bekkens geen enkele correlatie is. Het aandeel beroepsmijnwerkers is 

nagenoeg even groot bij beide groepen.  Niet verassend levert een chi-kwadraat test een hoge 

p-waarde op, namelijk 0,73.  

Opnieuw is er dus geen verband gevonden tussen de twee variabelen. Daarom wordt verder 

op zoek gegaan naar een andere factor die kan verklaren waarom de ene mijnwerker langer 

werkte dan de andere. Het jaar van intrede zou misschien een indicatie kunnen zijn. De 

hypothese hierbij is dat mijnwerkers die al vroeg actief waren in de Limburgse mijnen meer 

gemotiveerd waren om daar te werken en er dus ook langer werkten. De twijfelaars die pas 

aan het einde van de jaren ’20 in de mijnen begonnen zullen misschien vroeger afhaken.  

De groep mijnwerkers geboren in 1913 zal bij het bepalen van dit verband niet in rekening 

gebracht worden, omdat zij wegens hun jonge leeftijd niet voor 1927 actief konden zijn. Deze 

groep bevat 53 mijnwerkers en er blijven zo nog 695 mijnwerkers over (92,91% van het 
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totaal). In figuur 5.12 wordt het verband bepaald tussen het intredejaar en de lengte van de 

loopbaan. Er wordt gebruik gemaakt van de verruimde definitie van wat een 

beroepsmijnwerker inhoudt.  

 

Figuur 5.12: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun intredejaar verdeeld in tijdelijke- en beroepsmijnwerkers 
(verruimde definitie) in percentages per intredejaar, 1920-1928, n=695 

Het eventuele verband tussen intredejaar en lengte van de loopbaan lijkt in figuur 5.12 zeer 

beperkt aanwezig. Behalve in 1920 is in de eerste 5 jaar het aandeel beroepsmijnwerkers 

telkens hoger dan 23%. In de laatste 5 jaar is dat aandeel telkens lager dan 17,5% met 

uitzondering van 1926.  Echt groot zijn deze verschillen dus niet en hoewel er wel degelijk een 

verband is, is Cramers V met 0,15 redelijk zwak te noemen. 

Als laatste variabele wordt er nog gekeken naar de huwelijksleeftijd. Zorgde dit voor een 

stabiliserende factor? Zolang een mijnwerker in het ouderlijk huis woonde had hij nog geen 

eigen gezin om te onderhouden en was een stabiel inkomen normaal gezien minder 

noodzakelijk. Ze konden zo een relatief groot deel van hun loon spenderen aan hun eigen 

materiële consumptie. Aan de andere kant waren er ook jongeren die bijdroegen aan het 

gezinsinkomen. Over het algemeen waren jongeren mobieler dan ouderen, hoewel het 

verschil niet groot is. In de mijn van Beringen vertrok tussen 1926 en 1930 73,3% van de 

Belgische jongeren (<=25 jaar) binnen het jaar terwijl dat bij de ouderen 61,3% was.140 Zoals 

                                                   
140 Pluymers, De Limburgse mijnwerkers, 54-5. 
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eerder gezegd in hoofdstuk 2 is dit onderzoek echter niet geïnteresseerd in arbeidsmobiliteit 

tussen de verschillende mijnen. Er wordt gekeken naar alle Limburgse mijnen samen.  

Pluymers had in zijn onderzoek ook geen gegevens beschikbaar over de huwelijksdatum, 

terwijl die voor sommige mijnwerkers uit de steekproef wel beschikbaar zijn. 

In totaal hebben kennen we van 406 mijnwerkers hun huwelijksdatum, wat neerkomt op 

54,28% van het totaal. Ook was er een grote groep mijnwerkers die wel getrouwd was, zonder 

dat de huwelijksdatum werd vermeld. Het betreft 266 mijnwerkers of 35,56% van alle 

mijnwerkers. Er zijn drie grote redenen waarom er bij de andere mijnwerkers helemaal niets 

vermeld stond. Bij mijnwerkers die enkel actief waren tussen 1920 en 1924 staan deze nooit 

vermeld. Ook het type arbeid en de woonplaats werden niet vermeld voor deze periode. Ten 

tweede stopten een aantal mijnwerkers nog voor ze getrouwd waren en meestal werd de 

datum dan ook niet meer vermeld. Ten derde waren er ook een aantal vrijgezelle mijnwerkers. 

De gemiddelde huwelijksleeftijd is 24,35; dus op dat vlak zit Pluymers er niet ver naast. De 

mediaan is 24 dus het betreft hier een evenwichtige verdeling. De standaardafwijking is met 

4,35 ook niet zeer hoog.  De eventuele invloed van het huwelijk meten op het actief blijven in 

de mijnen is echter een moeilijke klus omdat een aantal gegevens ontbreken. We hebben geen 

huwelijksdata van mijnwerkers die zijn getrouwd na hun uittrede en van heel wat andere 

mijnwerkers wordt de huwelijksdatum gewoon niet vermeld. De methode van Pluymers zal 

dus toch gevolgd moeten worden. 

De hier gebruikte methode werkt als volgt. Van alle mijnwerkers die actief waren in 1926 

wordt gekeken of ze ook nog actief waren in 1927, 1 jaar later en ook in 1931, 5 jaar later. 

Deze methode is eigenlijk de methode van het overlevingspercentage. Men volgt een en groep 

werknemers en men kijkt na hoeveel van die werknemers na een bepaalde periode, 

bijvoorbeeld dus een jaar, nog actief zijn.141  

De mijnwerkers worden hier in drie leeftijdscategorieën onderverdeeld. De mijnwerkers 

jonger dan 25 worden beschouwd als ongehuwd en de mijnwerkers die 25 of ouder zijn 

worden beschouwd als gehuwd. Omdat er in de steekproef wordt gewerkt met 4 

                                                   
141 Serge Langebouw, Mijnbouw en arbeidsmarkt in Nederlands-Limburg: herkomst, werving, mobiliteit en binding 
van mijnwerkers tussen 1900 en 1965 (Hilversum: Verloren, 2011), 205. 
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geboortejaren (1895, 1900, 1906 en 1913) zullen alle mijnwerkers in 1926 dus ofwel 13, 20, 

26 of 31 zijn. De minimumleeftijd van intrede was echter 14 jaar, dus er zal geen enkele 

mijnwerker uit 1913 al actief zijn in 1926. De mijnwerkers uit het geboortejaar 1906 worden 

beschouwd als niet getrouwd en de mijnwerkers van de geboortejaren 1900 en 1895 worden 

beschouwd als getrouwd. Toch is het nuttig om ook tussen de geboortejaren 1900 en 1895 

een onderscheid te maken. In totaal zijn er 354 mijnwerkers die actief waren in 1926, wat 

overeenkomt met 47,33% van alle mijnwerkers. 83 mijnwerkers zijn geboren in 1895, 132 

mijnwerkers in 1900 en 139 mijnwerkers in 1906.  

 

Figuur 5.13: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun leeftijd in 1926 verdeeld in mijnwerkers die in 1927 wel 
of niet actief zijn in percentages per leeftijd, 1926-1927, n=354 

Uit figuur 5.13 kunnen we niet opmaken of het huwelijk een invloed heeft op het actief blijven 

in de Limburgse mijnen. Het relatief aantal mijnwerkers die actief blijft na 1 jaar is dan wel 

iets groter bij de 26-jarigen in vergelijking met de 20-jarigen, maar bij de 31-jarigen zakt dit 

aandeel weer terug. Een chi-kwadraattest wijst dan ook op een p-waarde van 0,70. In de 

volgende figuur herhalen we deze oefening, maar wordt het actief blijven in de Limburgse 

mijnen na 5 jaar bestudeerd. 
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Figuur 5.14: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun leeftijd in 1926 verdeeld in mijnwerkers die in 1931 wel 
of niet actief zijn in percentages per leeftijd, 1926-1931, n=354 

Opnieuw is er geen verband te zien tussen (huwelijks)leeftijd en het actief blijven in de 

Limburgse mijnen. Dezelfde trend is zichtbaar als in figuur 5.15, alleen zijn de verschillen wat 

groter. Bij de 20-jarigen is het aandeel mijnwerkers dat na 5 jaar nog actief is meer dan 8% 

hoger dan datzelfde aandeel bij de 26-jarigen. Bij de 31-jarigen daalt dit verschil echter weer 

gedaald naar iets minder dan 3%. De chi-kwadraattest levert een p-waarde op van 0,39. Bij 

beide figuren kan dus geen verband aangetoond worden tussen (huwelijks)leeftijd en actief 

blijven.  

5.3.  Verandering doorheen de tijd 

Tot nu toe zijn de verbanden die ik heb geschetst nogal statisch, zonder rekening te houden 

met eventuele verandering in de tijd. Tussen 1920 en 1967 waren er echter heel wat 

veranderingen die ik tot nu toe negeerde. In het vervolg van dit hoofdstuk ga ik na per 

geboortecohort (1895, 1900, 1906 en 1913) hoeveel werknemers er na een bepaalde periode 

nog actief waren. In feite wordt hier verder gebouwd op hetgeen al gedaan werd rond de 

huwelijksleeftijd. Alleen wordt alles nu veel ruimer bekeken. Er wordt begonnen met een 

analyse van de jaren ’20 en de volgende methode wordt daarbij gebruikt. De periode 1920-

1929 wordt opgesplitst in 1920, 1923, 1926 en 1929. In elk jaar wordt gekeken hoeveel 

mijnwerkers er per geboortecohort actief waren. Even ter herhaling: uit het geboortejaar 
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1895 waren er in totaal 166 mijnwerkers, uit het geboortejaar 1900 waren er 257 

mijnwerkers, uit 1906 waren er 272 mijnwerkers en uit 1913 waren er 53. Vermoedelijk zal 

het aantal mijnwerkers tussen 1920 en 1929 continu stijgen. In figuur 5.16 wordt het aantal 

actieve mijnwerkers per geboortecohort weergegeven in percentages van het totaal aantal 

mijnwerkers per geboortecohort. 

 

Figuur 5.15: Aantal actieve Hagelanders uit de steekproef per jaar in percentages van het totaal aantal actieve 
Hagelanders per geboortecohort, 1920-1929, n=748 

Tussen 1920 en 1926 neemt het aantal mijnwerkers in elk geboortecohort gestaag toe. Enkel 

bij de mijnwerkers uit geboortejaar 1913 is dit niet het geval, omdat deze ten vroegste actief 

waren in 1927. Tussen 1926 en 1929 neemt het aantal mijnwerkers minder snel toe dan bij 

de eerdere jaren. Dit komt omdat heel wat mijnwerkers maar enkele jaren actief waren. Een 

groot aantal mijnwerkers die er in 1926 nog waren, waren dus al weer gestopt in 1929. Dit 

zorgt er ook voor dat op geen enkel moment meer dan 55% van de mijnwerkers uit een 

geboortecohort actief waren, met uitzondering van de mijnwerkers uit het geboortejaar 1913. 

In de volgende analyse onderzoeken we ook de periode na 1929. Hoe snel zakte het aantal 

mijnwerkers uit de steekproef doorheen de tijd?  Verschillende periodes worden daarbij 

onderzocht: de crisis in de jaren dertig, de tweede wereldoorlog, de jaren van hoge 

arbeidsnood in de mijnsector (1945-1948), de crisisjaren (1949-1951), het herstel (1952-

1957), de neergang (1958-1961) en terug arbeidsnoden (1962-1965). In deze periodes 

6,63%

34,34%
50,00%

53,61%

2,55%

24,36%

48,00%

50,91%

0,00%

18,38%

51,10%
57,72%

0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

1920 1923 1926 1929

1895 1900 1906 1913



 
 

85 
 

worden volgende jaren geselecteerd: 1935, 1941, 1946, 1951, 1956, 1960 en 1964. In principe 

zullen de mijnwerkers uit geboortecohort 1895 al op pensioen zijn in 1950, de mijnwerkers 

uit geboortejaar 1900 in 1955, de mijnwerkers uit 1906 in 1961 en de mijnwerkers uit 1913 

in 1968. Daarvoor was het wel noodzakelijk dat ze 30 jaar in de mijnsector actief waren, wat 

niet voor iedere mijnwerker het geval was. Daardoor werkten bepaalde mijnwerkers nog 

langer door. 

 

Figuur 5.16: Aantal actieve Hagelanders uit de steekproef per jaar in percentages van het totaal aantal actieve 
bestudeerde Hagelanders per geboortecohort, 1932-1964, n=748 

Niet geheel verwonderlijk zakt het aantal actieve mijnwerkers doorheen de verschillende 

periodes. In vergelijking met de vorige figuur is er ook een sterke daling te merken tussen 

1929 en 1932. Tussen 1932 en 1941 is de daling wel relatief beperkt. Het is pas na WOII dat 

er echt een sterke daling op te merken valt. Mijnwerk bood tijdens WOII dan ook bescherming 

tegen deportatie en eens de oorlog voorbij was zochten veel mijnwerkers waarschijnlijk werk 

in andere sectoren. In de laatste jaren merken we ook duidelijk de gevolgen van het 

(invaliditeits)pensioen op. De jongere werknemers blijven langer doorwerken dan de oudere 

werknemers.   
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15 jaar vol. Deze cijfers werden ook bevestigd bij het bestuderen van de verandering doorheen 

de tijd. Sommige van deze mijnwerkers gingen misschien terug naar de Waalse mijnen. 

Anderen zochten een job in hun nabijere omgeving en anderen gingen terug werken op het 

veld. Het blijft wel gissen naar de reden waarom de ene mijnwerker besluit om lang in de 

Limburgse mijnen te werken terwijl de andere het na een aantal jaren al voor bekeken houdt. 

Zowel afstand tot het mijnbekken, type arbeid, eventuele ervaring in het Waalse mijnbekken, 

jaar van intrede en (huwelijks)leeftijd kunnen het verschil (bijna) niet verklaren. Met de 

afstand tot het mijnbekken en het intredejaar zijn er wel kleine correlaties. Mijnwerkers die 

dicht bij de mijn geboren werden, waren iets vaker een beroepsmijnwerker, net als 

mijnwerkers die eerder in de beginperiode intraden.  
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6. Aantal actieve dagen per jaar in de Limburgse mijnen  

6.1.  Voltijds of deeltijds? 

Een loopbaan van 30 jaar in de mijnen betekent niet dat er ook fulltime in de mijnen werd 

gewerkt. Een aantal mijnwerkers werkten bijvoorbeeld minder dan 100 dagen per jaar en hun 

focus lag dus waarschijnlijk eerder op de landbouw dan op het mijnwerk. Sommigen hadden 

misschien een eigen boerderij of woonden nog thuis, anderen werden misschien 

seizoensarbeider in Wallonië. Zoals eerder vermeld in de inleiding zijn vooral de 

bietencampagnes daarbij van belang. Terwijl West- en Oost-Vlamingen over het algemeen 

naar Noord-Frankrijk trokken, trokken de Hagelanders eerder naar Wallonië. Ze werden 

daarom soms ook wel Walenmannen genoemd.142 Ook de bouw was echter een gegeerde 

sector en werd ook geprefereerd boven de mijnarbeid. Bepaalde mijnwerkers werkten 

daarom enkel in de winter in de mijnen, als er in de landbouw en de bouw geen werk was.143  

Om nu het aantal actieve dagen per jaar te kunnen voorstellen werd bij elke mijnwerker het 

gemiddelde berekend van het aantal gewerkte dagen per jaar. Het jaar van intrede en het jaar 

van afscheid worden niet meegenomen in de berekening, omdat men zijn loopbaan meestal 

niet start in januari en stopt in december. Als deze jaren wel zouden meegenomen worden bij 

de berekening van het gemiddelde zou het gemiddeld aantal gewerkte dagen daarom 

onterecht lager zijn. Dit betekent ook dat de gemiddeldes enkel kunnen berekend worden 

indien de mijnwerker minstens 4 jaar aan een stuk werkte.  

Om die reden zijn er maar voor 387 mijnwerkers gemiddeldes berekend. Het betreft 51,74% 

van alle mijnwerkers. Er moet dus rekening gehouden worden met het feit dat er toch wel een 

aantal gegevens verloren gaan. Net als bij hoofdstuk 5 worden vervolgens een aantal 

kernvariabelen berekend. Het gemiddelde is gelijk aan 205,18. Wanneer een mijnwerker 200 

dagen per jaar in de mijnen werkt wordt hij beschouwd als een voltijdse mijnwerker. Een 

werkweek van 6 dagen op 7 zou gelijk zijn aan 288 dagen per jaar, maar er moet ook rekening 

gehouden worden met het vaak voorkomende absenteïsme.  

                                                   
142 Draye, In en uit het Hageland, 23. 
143 Caestecker, “Vlaamse arbeidsmigranten in Wallonië,” 55. 
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Mijnarbeid was immers zeer zwaar werk en het was niet altijd eenvoudig om het hoge 

werktempo 6 dagen op 7 vol te houden. In juni-augustus 1928 werd door het mijnwezen, een 

overheidsinstantie, een onderzoek gevoerd naar het absenteïsme. Op maandag of de dag na 

een feestdag was 35% van de mijnwerkers afwezig. Op zaterdag was dit 18% en op dinsdag 

15%. Daarnaast gebeurde het ook vaak dat boeren-mijnwerkers het werk in de mijn 

neerlegden om enkele weken op het land te werken.144  

De mediaan is met 218,63 ietwat groter dan het gemiddelde. Het betreft hier dus een 

linksscheve verdeling waarbij het merendeel van de waardes zich eerder rechts bevindt. De 

standaardafwijking is gelijk aan 68,40.  

 

Figuur 6.1: Relatieve cumulatieve frequentieverdeling van het gemiddeld aantal actieve dagen per jaar in de 
Limburgse mijnen voor de steekproef Hageland, 1920-1929, n= 387 

Uit figuur 6.1 blijkt dat ongeveer 40% van de mijnwerkers gemiddeld genomen minder dan 

200 dagen per jaar werkte. Er moet wel een kanttekening bij geplaatst worden. Een 

gemiddelde zegt niet alles. Veel mijnwerkers werkten in het begin van hun loopbaan minder 

regelmatig in de mijnen om zich na een tijdje fulltime te focussen op het mijnwerk. In 

paragraaf 6.3 wordt hier verder op ingegaan.  

Het aantal mijnwerkers die echt weinig dagen werkt (<100 dagen) is wel laag. Dit was enkel 

het geval bij ongeveer 10% van de 387 mijnwerkers. Zouden dit dan de zogenaamde 

                                                   
144 De Rijck en Van Meulder, De ereburgers, 496. 
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wintermijnwerkers zijn? Wintermijnwerkers waren mijnwerkers die enkel in de winter in de 

mijnen werkten omdat er in de landbouw- en bouwsector geen werk was. Onze steekproef 

laat ons toe om hier beperkt iets meer over te zeggen. Voor de jaren 1920 tot 1926 zijn er 

gegevens beschikbaar voor welke periode in het jaar de mijnwerker actief was. In totaal waren 

er 35 mijnwerkers die gemiddeld minder dan 100 dagen actief waren. 21 van deze 

mijnwerkers waren al in 1926 actief en kunnen dus van naderbij bekeken worden. De vraag 

die wordt gesteld is dus of deze 21 mijnwerkers vooral in de winterperiode actief waren. De 

periode oktober-maart wordt al winter beschouwd. Uit de steekproef blijkt dat 8 van die 21 

mijnwerkers vooral in de winter actief waren. Het aantal winterarbeiders was dus zeer 

beperkt. 

Net als in hoofdstuk 5 kan er vervolgens op zoek gegaan worden naar factoren die kunnen 

verklaren waarom de ene mijnwerker langer werkt dan de andere. Vermoedelijk zal een 

mijnwerker die een groter aantal jaren in de mijn werkt ook meer dagen per jaar werken. Dit 

eventueel verband wordt weergegeven op figuur 6.2.  

 

Figuur 6.2: Spreidingsdiagram aantal actieve jaren tegenover het aantal gewerkte dagen per jaar voor de 
steekproef Hageland, 1920-1929, n=387 

Er lijkt wel een zeker verband aanwezig. Heel wat mijnwerkers die maar enkele jaren actief 

waren in de Limburgse mijnen werkten minder dan 200 dagen per jaar. Omgekeerd werkten 

de meeste mijnwerkers die langer actief waren meer dan 200 dagen per jaar. Er is ook geen 
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enkele mijnwerker die langer dan 30 jaar actief was die minder dan 200 dagen per jaar werkte. 

Wel zijn er heel wat mijnwerkers die minder dan 15 jaar actief waren en toch langer dan 200 

dagen werkten per jaar. De correlatiecoëfficiënt is gelijk aan 0,47, dus het verband is er maar 

gedeeltelijk.  

Zoals eerder gezegd in hoofdstuk 5 vertelt het aantal actieve jaren niet alles over de lengte van 

een loopbaan. De ene mijnwerker begon pas later in de mijn te werken en sommigen gingen 

ook al eerder op pensioen. Daarom werd de variabele ‘aantal actieve jaren’ omgezet in het al 

dan niet zijn van een beroepsmijnwerker. De enge definitie luidde als volg. Een mijnwerker 

moest actief zijn tot zijn pensioen met een maximale pauze van 4 jaar. Volgens de verruimde 

definitie moest een mijnwerker minstens 45 jaar zijn bij afscheid en ook minstens 10 jaar 

gewerkt hebben in het Kempense bekken. De ene groep bestond uit 108 mijnwerkers en de 

tweede uit 142 mijnwerkers.  

 

Figuur 6.3: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun gemiddeld aantal gewerkte dagen per jaar verdeeld in 
tijdelijke- en beroepsmijnwerkers in percentages per aantal gewerkte dagen, 1920-1929, n=387 

Net als bij figuur 6.2 is er duidelijk een verband zichtbaar tussen de lengte van een loopbaan 

en het aantal gewerkte dagen. Beroepsmijnwerkers werken gemiddeld nooit minder dan 120 

dagen. Omgekeerd werken tijdelijke mijnwerkers minder vaak gemiddeld meer dan 240 

dagen. Cramers V is met 0,48 ook amper verschillend van de correlatiecoëfficiënt bij figuur 

6.2. Dezelfde oefening wordt nu nog eens over gedaan met de verruimde definitie van wat een 

beroepsmijnwerker inhoudt.  
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Figuur 6.4: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun gemiddeld aantal gewerkte dagen per jaar verdeeld 
tijdelijke- en beroepsmijnwerkers in percentages per aantal gewerkte dagen, 1920-1929, n=387 

Het verband lijkt nog iets sterker geworden, maar dat is maar schijn. Er zijn nu iets minder 

beroepsmijnwerkers die meer dan 240 dagen werken. Aan de andere kant zijn er echter ook 

meer beroepsmijnwerkers die minder dan 200 dagen werken. Cramers V (0,49) is daardoor 

bijna hetzelfde gebleven. Er kan dus geconcludeerd worden dat er wel degelijk een rechtlijnig 

verband is tussen het aantal actieve jaren en het gemiddeld aantal gewerkte dagen per jaar, 

maar het is nog redelijk matig.  

6.2.  Verklaring voor een voltijdse loopbaan 

In het vorige hoofdstuk bleek er maar een zwakke correlatie te zijn tussen de afstand tot het 

mijnbekken en het aantal actieve jaren. Dat verband zou eventueel sterker kunnen zijn tussen 

de afstand en het aantal gewerkte dagen. De afstand weerhield de mijnwerker misschien niet 

om lang actief te blijven, maar het kan misschien wel een invloed hebben gehad op hoe vaak 

hij per jaar ging werken in de mijnen.  
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Figuur 6.5: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun afstand tot Beringen tegenover het gemiddeld aantal 
gewerkte dagen per jaar, 1920-1929, n=378 

Figuur 6.5 lijkt echter aan te tonen dat een correlatie tussen de afstand en het aantal gewerkte 

dagen volledig ontbreekt. Mijnwerkers die dichter dan 15 km bij het mijnbekken wonen 

werken ongeveer even vaak meer dan 200 dagen per jaar dan mijnwerkers die verder dan 30 

km wonen. De correlatiecoëfficiënt (0,13) is dan ook zeer laag. Vervolgens stellen we ook het 

verband voor tussen het gemiddeld aantal gewerkte dagen en het al dan niet wonen in de 

mijnstreek  

 

Figuur 6.6: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun woonplaats verdeeld in gemiddeld aantal gewerkte dagen 
per jaar in percentages per woonplaats, 1920-1929, n=375 
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Over het algemeen werken mijnwerkers die wonen in de mijnstreek meer dagen per jaar dan 

mijnwerkers die elders wonen. 200 gewerkte dagen vormt daarbij de grens. Toch zijn er 

enkele uitzonderingen op dit gegeven. Mijnwerkers met een domicilie in de mijnstreek 

werken vaker 80 tot 100 dagen dan de andere mijnwerkers. Mijnwerkers met een domicilie 

buiten de mijnstreek werken dan weer vaker tussen de 240 en 280 dagen. Het verband is met 

een Cramers V van 0,18 dan ook niet heel sterk. In de volgende figuur wordt het verband 

weergegeven tussen type arbeid (ondergronds/bovengronds) en het gemiddeld aantal 

gewerkte dagen.  

 

Figuur 6.7: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun type arbeid verdeeld in gemiddeld aantal gewerkte dagen 
per jaar in percentages per type arbeid, 1920-1929, n=380 

Een eenduidig verband tussen het type arbeid en aantal gewerkte dagen per jaar valt niet uit 

figuur 6.7 af te leiden. Ondergrondse arbeiders werken aan de ene kant vaker minder dan 160 

dagen per jaar, maar tegelijkertijd werken ze ook vaker tussen de 200 en 240 dagen per jaar. 

Wel zijn er relatief gezien maar een beperkt aantal ondergrondse arbeiders die langer dan 280 

dagen per jaar werken. Uit de berekening van een correlatie blijkt er wel degelijk een verband 

te bestaan. Cramers V is namelijk gelijk aan 0,32. Bovengrondse arbeiders zijn dus iets meer 

geneigd om veel dagen per jaar te werken. Vervolgens wordt net als in hoofdstuk 5 het 

verband onderzocht tussen mijnarbeid in Limburg en een eventuele achtergrond in de Waalse 

bekkens. Opnieuw worden enkel mijnarbeiders in rekening genomen die op het moment van 

intrede tussen de 19 en 33 jaar oud waren.  
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Figuur 6.8: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun ervaring in de Waalse bekkens verdeeld in gemiddeld aantal 
gewerkte dagen per jaar in percentages per eventuele ervaring, 1920-1929, n=283 

Een verband tussen ervaring in de Waalse bekkens en gemiddeld aantal gewerkte dagen in de 

Limburgse mijnen lijkt niet aanwezig op figuur 6.8. Het aantal gewerkte dagen verschilt 

nauwelijks bij beide groepen. Nergens is het verschil groter dan 5%. Een chi-kwadraattest 

levert dan ook de te hoge p-waarde op van 0,26. Vervolgens stellen we in figuur 6.9 het 

verband voor tussen het aantal gewerkte dagen en het intredejaar. Net als in hoofdstuk 5 

wordt de groep mijnwerkers geboren in 1913 niet in rekening gebracht.  

 

Figuur 6.9: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun intredejaar verdeeld in gemiddeld aantal gewerkte dagen 
per jaar in percentages per intredejaar, 1920-1929, n=342 
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Tussen het jaar van intrede en het aantal gewerkte dagen lijkt er geen enkel verband 

aanwezig. Het aandeel tussen 0 en 120 gewerkte dagen is bij de jaren 1920-1921 inderdaad 

redelijk laag, maar het is nog lager bij de jaren 1928-1929. Het aandeel van meer dan 280 

gewerkte dagen is bij de jaren 1920-1921 echter nog het laagste van alle intredejaren. Bij de 

jaren 1928-1929 is het dan weer relatief hoog. Ook opvallend is het hoge aandeel tussen de 

240 en 280 gewerkte dagen bij de laatste twee jaren. In het algemeen lijkt het er vooral op dat 

er geen enkele regelmaat zit in de percentages gewerkte dagen per intredejaar. De chi-

kwadraattest duidt dan ook de te hoge p-waarde van 0,27 aan. Er is dus geen verband 

aanwezig.  

De laatste variabele die, net als in vorig hoofdstuk, wordt besproken is de (huwelijks)leeftijd. 

Heeft de (huwelijks)leeftijd een invloed op het aantal gewerkte dagen? Werken personen die 

al getrouwd zijn meer dagen per jaar dan personen die nog niet getrouwd zijn? Om dit na te 

gaan starten we, net als in vorig hoofdstuk, met het jaar 1926. Bij elk geboortejaar kijken we 

dan hoeveel dagen er gemiddeld gewerkt werd. Het aantal gewerkte dagen zou bij de jongere 

mijnwerkers lager kunnen liggen, omdat ze misschien nog voor een deel op de boerderij 

werkten of omdat ze minder nood hadden aan een vast inkomen. 

De personen uit geboortejaar 1906 blijken gemiddeld 94 dagen te werken, de mijnwerkers uit 

1900 werken gemiddeld 98 dagen en de mijnwerkers uit 1895 werken 116 dagen. Tussen de 

20-jarigen en de 26-jarigen is het verschil dus nog niet zo groot, maar de oudste groep werkt 

wel beduidend langer dan de twee jongere groepen. Globaal gezien valt wel op dat bij alle drie 

de groepen het gemiddeld aantal gewerkte dagen aan de lage kant ligt als we het vergelijken 

met het gemiddeld aantal gewerkte dagen die berekend werd in hoofdstuk 4 (ongeveer 205). 

Dat heeft twee belangrijke redenen. Eerst en vooral is nu gebleken dat ouderen langer werken 

dan jongeren. Als we in plaats van 1926, bijvoorbeeld 1936 als referentiejaar zouden nemen, 

dan zou het gemiddelde bij de verschillende geboortejaren ook hoger zijn. De belangrijkste 

reden is echter de manier van berekenen in hoofdstuk 4. Het gemiddeld aantal dagen werd 

toen enkel berekend bij jaren waarin men zowel het jaar ervoor als het jaar erna ook actief 

was. Jaren waren men intrad en uittrad werden zo niet meegeteld, omdat dit sowieso meestal 

jaren zijn waren men minder werkt.  
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Bij het nagaan van de invloed van de (huwelijks)leeftijd op het gemiddeld aantal gewerkte 

dagen per jaar kan dezelfde benadering worden toegepast. Er worden dan enkel gemiddeldes 

berekend als de mijnwerkers ook in 1925 en 1927 actief waren. In totaal is dat bij 182 

mijnwerkers het geval (24,33% van alle mijnwerkers). 79 mijnwerkers waren 20 jaar in 1926, 

63 mijnwerkers waren 26 jaar en 40 mijnwerkers waren 31. Nu zijn de resultaten veel 

duidelijker. Mijnwerkers geboren in 1906 werkten in 1926 gemiddeld 132 dagen, 

mijnwerkers uit geboortejaar 1900 werkten gemiddeld 154 dagen en mijnwerkers geboren 

in 1895 werkten 187 dagen. Er is dus meer dan waarschijnlijk een verband tussen de 

huwelijk(leeftijd) en het gemiddeld aantal gewerkte dagen.  

6.3.  Verandering doorheen de tijd 

In deze paragraaf herhalen we de oefening die werd uitgevoerd in hoofdstuk 5. Hoe verandert 

het gemiddeld aantal gewerkte dagen per jaar doorheen de tijd? Opnieuw wordt eerst de 

verandering doorheen de jaren ’20 weergegeven. Zoals eerder gezegd wordt het gemiddeld 

aantal gewerkte dagen ook sterk beïnvloed door de intrede- en uittredejaren. In dergelijke 

jaren zal het gewerkte aantal dagen lager liggen omdat men zijn mijnwerkersloopbaan 

meestal niet begint in januari of eindigt in december. Daarom worden in figuur 6.10 enkel 

gemiddeldes berekend van jaren waarin men ook in het jaar ervoor en in het jaar er na actief 

was.  
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Figuur 6.10: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun gemiddeld aantal gewerkte dagen per jaar verdeeld per 
geboortecohort, 1921-1929, n=387 

De grafiek vereist verder nog enige toelichting. Als er bij een bepaalde kolom een nul staat 

betekent dit dat geen enkele mijnwerker aan de voorwaarden voldoet voor het berekenen van 

de gemiddeldes. De eerste mijnwerker uit het geboortecohort 1906 was maar actief in het jaar 

1922 en de eerste mijnwerker uit geboortejaar 1913 in 1927. De gemiddeldes uit het jaar 1926 

werden trouwens al eerder berekend toen de invloed van de huwelijksleeftijd op het aantal 

gewerkte dagen per jaar werd onderzocht. In deze figuur valt vooral op dat het gemiddeld 

aantal gewerkte dagen zeer hoog is in de beginjaren. Dit komt onder meer omdat het aantal 

mijnwerkers die zowel in 1920, 1921, 1922 en in 1922, 1923 en 1924 hebben gewerkt zeer 

laag is. Ten tweede wordt in de cijfers uit de jaren 1920-1924 geen rekening gehouden met 

absenteïsme. Er werd enkel om de twee weken genoteerd of men aanwezig was. Zie daarbij 

bijlage 1 voor meer uitleg. 
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Figuur 6.11: Mijnwerkers uit steekproef Hageland en hun gemiddeld aantal gewerkte dagen per jaar verdeeld per 
geboortecohort, 1932-1964, n=283 

Twee bewegingen vallen op in deze grafiek. Tussen 1932 en 1951 stijgt het aantal gemiddeld 

gewerkte dagen per jaar voortdurend, hoewel soms beperkte dalingen mogelijk zijn. Vanaf 

1951 vindt vervolgend een stabilisatie plaats. Hoe kunnen we deze evoluties verklaren? Eerst 

en vooral wordt landbouw doorheen de twintigste eeuw steeds minder belangrijk. Het aantal 

seizoensarbeiders zal dus zakken. Ten tweede neemt ook het absenteïsme steeds verder af. 

Ten derde zijn het vooral de jongeren die minder lang werken omdat ze nog geen (of minder) 

verantwoordelijkheden hebben tegenover hun gezin. 

Deze laatste bewering kan ook getest worden aan de hand van de steekproef. Zijn het vooral 

jongeren die minder lang werken? In het begin van dit hoofdstuk werd al vastgesteld dat 40% 

van alle mijnwerkers minder dan 200 dagen per jaar werkten. Dit gemiddelde hield echter 

geen rekening met de verandering in de tijd. In de volgende twee figuren wordt daarom per 

geboortecohort weergegeven welk aandeel van de mijnwerkers doorheen de tijd minder dan 

200 dagen per jaar werkte. Eerst wordt daarbij de jaren ’20 besproken. 

0

50

100

150

200

250

300

350

1932 1936 1941 1946 1951 1956 1960 1964

1895 1900 1906 1913



 
 

99 
 

 

 

Figuur 6.12: Het aandeel mijnwerkers uit steekproef Hageland die minder dan 200 dagen per jaar werkt per 
geboortecohort, 1921-1929, n=387 

In 1921 en 1923 is het aantal mijnwerkers die minder dan 200 dagen werkt relatief laag. Dit 

komt overeen met de bevindingen in verband met figuur 6.10. In 1926 en 1929 tekent er zich 

wel een duidelijke trend af. Hoe jonger de mijnwerkers, hoe vaker ze minder dan 200 dagen 

werken. In figuur 6.13 wordt gekeken of deze trend zich verderzet in de periode na 1929. 

 

 

Figuur 6.13: Het aandeel mijnwerkers uit steekproef Hageland die minder dan 200 dagen per jaar werkt per 
geboortecohort, 1932-1964, n=283 
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Tussen 1929 (zie figuur 6.11) en 1932 is er opnieuw een sterke daling van het aantal 

mijnwerkers die minder dan 200 dagen werkt. Tussen 1932 en 1946 is de daling echter heel 

wat minder sterk. Wel duikt het percentage over het algemeen onder het globale gemiddelde 

van 40%. Jongeren werken dus wel degelijk vaker minder dan 200 dagen dan ouderen. Vanaf 

1951 werkt zelfs geen enkele mijnwerker nog minder dan 200 dagen. Het is wel opvallend dat 

in 1951 direct elke mijnwerker stopt met deeltijds werken. De mijnwerkers uit geboortejaar 

1895 waren op dat moment al 56 jaar, terwijl de mijnwerkers uit 1913 nog maar 38 waren.  

Voor dit hoofdstuk kunnen nu een aantal tussentijdse conclusies getrokken worden. In het 

vorige hoofdstuk bleek dat veel mijnwerkers het al vroeg voor bekeken hielden. Dat wil echter 

niet zeggen dat deze mijnwerkers maar een beperkt aantal dagen per jaar werkten. De 

correlatie tussen gemiddeld aantal gewerkte dagen en aantal actieve jaren was niet 

onbestaand, want gelijk aan 0,47, maar ook niet heel sterk. Het gemiddeld aantal gewerkte 

dagen was relatief hoog met ongeveer 205 dagen. Meer dan 90% van de mijnwerkers werkten 

langer dan 100 dagen per jaar. Het aantal mijnwerkers die enkel in de winter seizoensarbeid 

deed was zelf nog een stuk lager. Net als in het vorig hoofdstuk is er geen verband tussen de 

bestudeerde variabele en een eventuele ervaring in de Waalse bekkens en in tegenstelling tot 

het vorige hoofdstuk is er geen verband met het jaar van intrede. Opnieuw is er wel een zeer 

miniem verband met de afstand tot het mijnbekken. Ook is er in tegenstelling met vorig 

hoofdstuk wel een verband met het type arbeid. De bovengrondse arbeiders werken 

gemiddeld langer dan de ondergrondse arbeiders. Ook met de (huwelijks)leeftijd is er ditmaal 

wel een verband. Jongere mijnwerkers werken minder lang dan oudere werknemers. In de 

laatste paragraaf werd dit nog eens extra verduidelijkt. Het aantal gemiddeld gewerkte dagen 

per jaar stijgt naarmate de werknemers ouder worden. Het aandeel mijnwerkers die minder 

dan 200 dagen per jaar werkt daalt ook doorheen de tijd. 
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7. Conclusie 

Doorheen zijn relatief korte geschiedenis heeft het Limburgse mijnbekken altijd mijnwerkers 

van buiten Limburg nodig gehad. Vooral ondergrondse arbeiders waren moeilijk te vinden 

wegens het zware werk en het lage sociale prestige. Enerzijds deed men daarbij beroep op 

buitenlanders. Verschillende nationaliteiten hebben in de Limburgse mijnen gewerkt. In de 

eerste helft van de jaren ’20 waren dat in de eerste plaats Nederlanders. Vanaf 1923 werden 

ook Italianen en vooral Polen gerekruteerd.  In de tweede helft van de jaren ’20 werden ook 

veel Tsjecho-Slowaken en Joegoslaven aangeworven. In de jaren ’30 lag de focus meer op het 

aanwerven van Belgische mijnwerkers wegens de economische crisis, maar vanaf WOII 

werden een aantal nieuwe groepen tewerkgesteld. Vanaf 1942 werden Russische 

krijgsgevangen ingezet en vanaf 1945 deed men hetzelfde met Duitse krijgsgevangen. Ook 

werden vanaf 1947 Oost-Europese vluchtelingen ingezet. De belangrijkste groep 

buitenlanders waren echter de Italianen. Tot aan de mijnramp van Marcinelle in 1956 werden 

ze massaal gerekruteerd. Daarna werden ze vervangen door Grieken, Spanjaarden en 

Portugezen en nog later kwamen daar Turken en Marokkanen bij.  

Anderzijds deed men beroep op personen uit de Antwerpse Kempen en het Brabantse 

Hageland, gebieden die beiden grensden aan de provincie Limburg. Uit andere Vlaamse 

gebieden was het aantal mijnwerkers eerder beperkt. Wel werden er uit de oude Waalse 

bekkens arbeiders gelokt. De Limburgse mijnen konden rekenen op heel wat ervaren 

mijnwerkers. Niet alleen de Waalse mijnwerkers hadden immers ervaring in de Waalse 

bekkens. Veel mijnwerkers uit het Hageland of uit andere Vlaamse regio’s hadden er ook al 

ervaring opgedaan. In de jaren ’20 beslisten dan ook veel Vlaamse mijnwerkers hun 

pendelrichting te veranderen van Luik of Charleroi naar de Kempen. Een systematisch analyse 

van deze verandering van pendelrichting zou een goede basis zijn voor verder onderzoek. 

Daarvoor moeten naast de Kempense rekeningkaarten ook nog de rekeningkaarten uit Luik 

en Charleroi geanalyseerd worden. Op basis van de steekproef kunnen we wel al zeggen dat 

veel mijnwerkers eerder na 1925 naar de Limburgse mijnen trokken en dat het veranderen 

van pendelrichting dus niet direct gebeurde. 
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De pendel naar de Waalse en de Limburgse mijnen kende zijn oorsprong in de beperkte 

industriële ontwikkeling in bepaalde gebieden van Vlaanderen, zoals het Hageland. Ook 

landbouw was echter voor veel gezinnen niet voldoende om te overleven. Door de 

landbouwcrisis daalde de prijs van het graan aanzienlijk en onder meer dankzij de 

bevolkingsdruk bleven de pachtprijzen stijgen. Dankzij de invoering van goedkope 

treinabonnementen pendelden veel Hagelanders daarom naar de mijnen. In Wallonië hadden 

veel Walen de mijnen ook al verlaten om zich te focussen op andere sectoren.  

De Waalse mijnen zouden ook sneller achteruitgaan dan de Kempense mijnen. Dit had 

meerdere redenen. Eerst en vooral waren de Waalse mijnen veel ouder. De beste lagen waren 

daardoor al lang uitgeput. Ook waren de geologische omstandigheden er lastiger. De 

steenkoollagen waren er onder meer dunner. Ten derde was er ook een efficiëntieprobleem. 

De mijnen waren er kleinschaliger en werkten zo minder efficiënt. Vooral de bovengrondse 

bedrijvigheden konden veel efficiënter. Door hun kleinschalig karakter waren ze ook minder 

geschikt voor mechanisering.  

Zeker na WOII zouden de Kempense mijnen daardoor steeds meer de bovenhand nemen in de 

Belgische mijnindustrie. Ze hadden ook het voordeel dat ze vooral industriekolen 

bovenhaalden. In de jaren ’50 was er een transformatie zichtbaar van de energiesector. Olie 

verving steeds meer steenkool als energiebron. De hoogovens van de staalindustrie bleven 

echter behoefte hebben aan industriekolen. Toch zouden ook de Limburgse mijnen de 

twintigste eeuw niet overleven. Onder meer dankzij de te hoge loonkosten waren de 

Limburgse mijnen al in de jaren ’60 onrendabel geworden. Toch bleven ze verder 

gesubsidieerd worden door de overheid. Zolder zou als laatste van de zeven Limburgse mijnen 

pas op 30 september 1992 sluiten. 

De meeste Hagelandse mijnwerkers werkten echter vooral in de Limburgse mijnen tijdens de 

beginjaren. Daarom wordt er in deze thesis ingezoomd op intredes in de jaren ’20. Uit 24 

Hagelandse gemeentes werden 748 mijnwerkers geselecteerd uit de geboortejaren 1895, 

1900, 1906 en 1913. Uit hoofdstuk 4 bleek dat deze mijnwerkers verder niet gelijk verdeeld 

waren over het Hageland. Gemeentes die dichter bij het mijnbekken gesitueerd waren hadden 

meer mijnwerkers dan verdere gemeentes. Rekening houdende met de bevolkingsgrootte 
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werd dit nog duidelijker. Ook waren de meeste gemeentes met veel mijnwerkers vooral 

gesitueerd in het Noorden van het Hageland, langs spoorlijn 34. Deze spoorlijn had een directe 

verbinding met Hasselt, van waaruit het nog 25 minuten duurde om in het mijnbekken te 

geraken. 

De kern van deze thesis lag echter in hoofdstuk 5 en 6. Deze twee hoofdstukken beantwoorden 

de twee centrale vragen: In welke mate werd mijnwerk als iets tijdelijks beschouwd en was 

mijnwerk een deeltijdse of een voltijdse job? In hoofdstuk 5 werd deze eerste vraag 

bestudeerd. Het bleek dat de meeste mijnwerkers mijnwerk in de Limburgse mijnen 

beschouwden als iets tijdelijks. Na 3 jaar hield meer dan 40% van de mijnwerkers het al voor 

bekeken en na 6 jaar was dit al gestegen naar bijna 60%. Als maatstaf voor de tijdelijkheid van 

het mijnwerkersberoep werkten we echter vooral met de tegenstelling tijdelijke 

mijnwerker/beroepsmijnwerker. Eerst werd bepaald dat ongeveer 15% van alle mijnwerkers 

een beroepsmijnwerker was. Later werd dit uitgebreid naar ongeveer 19%. Het is ook nog 

mogelijk dat een aantal mijnwerkers terugkeerden naar de Waalse bekkens bovenop de 29 

mijnwerkers waarbij we dit al vaststelden. Het aantal beroepsmijnwerkers zou dus nog hoger 

kunnen zijn. Verder onderzoek in de rekeningkaarten van de Waalse mijnen zou dit moeten 

uitwijzen. Het werd ook duidelijk dat het niet gemakkelijk te verklaren viel waarom de ene 

mijnwerker langer werkte dan de andere. Aan de hand van verschillende variabelen werd 

gepoogd om dit te verklaren. Enkel het intredejaar en de afstand tot het mijnbekken boden 

een beperkte verklaring. Met (huwelijks)leeftijd, ervaring in het Waalse mijnbekken en type 

arbeid werd geen correlatie gevonden. 

Uit hoofdstuk 6 bleek wel dat 60% van alle mijnwerkers langer dan 200 dagen per jaar 

werkten. Deze kunnen dus min of meer beschouwd worden als voltijdse mijnwerkers. Het 

waren ook meestal jongere mijnwerkers, die nog geen of minder verantwoordelijkheden 

hadden ten overstaan van hun gezin, die minder werkten dan 200 dagen per jaar. 

Seizoensarbeid in het stille seizoen was nog zeldzamer. Amper 10% werkte minder dan 100 

dagen en minder de helft er van was effectief wintermijnwerker. Er waren ook nog een aantal 

andere factoren buiten de (huwelijks)leeftijd die konden verklaren waarom de ene 

mijnwerker meer dagen per jaar werkte dan de andere. Zowel type arbeid als afstand tot het 

mijnbekken zijn nog verklarende factoren. Ervaring in het Waalse mijnbekken en intredejaar 
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waren dat niet. Er moet wel een belangrijke kanttekening gemaakt worden bij deze gegevens. 

Gemiddeldes werden enkel berekend wanneer een mijnwerker minstens 4 jaar na elkaar 

actief was. Het jaar van intrede en het jaar van uittrede werd daarbij ook niet mee geteld.  

Twee bijkomende vragen die we stelden in de inleiding beantwoordden we ook. Namelijk de 

invloed van het Waalse bekken op de gespendeerde tijd in de Limburgse mijnen en de verhuis 

naar de mijnstreek. Verassend genoeg was er geen verband tussen de ervaring in het Waalse 

bekken en het aantal actieve jaren of het aantal gewerkte dagen per jaar. Dat is vermoedelijk 

deels te verklaren omdat een deel van deze mijnwerkers terugkeerde naar de Waalse bekkens. 

Ten tweede was het ook verassend hoe weinig Hagelandse mijnwerkers in de mijnstreek 

kwamen wonen. Dit was bij nog geen 4% van de mijnwerkers het geval.   

Het volgende kan nu geconcludeerd worden. De homogene Hagelandse mijnwerker bestond 

niet. Wel zijn er een aantal kenmerken die voor veel mijnwerkers die intraden in de jaren ’20 

van toepassing zijn. De meeste Hagelandse mijnwerkers woonden eerder dicht dan ver bij het 

mijnbekken en ook woonden ze veelal in het Noorden langs spoorlijn 34. Ze traden vaker in 

na 1925 dan ervoor. Iets minder dan de helft had al ervaring in het Waalse bekken en van 

degene met ervaring kwamen er ongeveer 90% uit de bekkens van Luik of Charleroi. 

Hagelanders waren ook vaker dan de gemiddelde mijnwerker ondergrondse arbeiders. Tot 

slot werkten velen van hen slechts voor een relatief korte periode in de (Limburgse) mijnen, 

maar werkten ze meestal wel voltijds. 
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Bijlage(n) 

Bijlage 1: Moeilijkheden berekenen aantal gewerkte dagen 

 

Er rezen twee moeilijkheden voor het berekenen van het aantal gewerkte dagen in de mijn 

per jaar. 

 

Slechts vanaf januari 1925 verwijzen de cijfers op de pensioenfiches naar het aantal gewerkte 

dagen in de mijn per jaar. Voor de jaren 1920 tot 1924 werd niet het aantal gewerkte dagen 

vermeld, maar wel hoeveel dubbele weken er werd gewerkt. Als er bijvoorbeeld 15 staat 

betekent dit dat er in dat jaar 30 weken werd gewerkt met werkdag van 8 uur. We weten 

evenwel niet of er wel elke dag werd gewerkt, gezien er bijvoorbeeld op maandag een hoog 

absenteïsme was. Teneinde homogene gegevens te verwerven die naar aantal gewerkte dagen 

verwijzen hebben we ervoor gekozen om een maximale invulling te geven aan hoeveel 

werkdagen een dubbele week is. We hebben ervan uitgegaan dat er 6 dagen op 7 gewerkt 

wordt en dat een dubbele week verwijst naar 12 werkdagen. 

 

Vanaf 1925 verwijst het aantal gewerkte dagen in de mijn systematisch naar een kalenderjaar 

voor de arbeiders geboren in het eerste kwartaal (januari-maart). De werkdagen van 

arbeiders die geboren waren in het tweede kwartaal werden samengeteld voor de periode 1 

april jaar X1 tot en met 31 maart jaar X2 . De werkdagen van arbeiders die geboren waren in 

het vierde kwartaal, dus na 1.10 werden samengeteld voor de periode 1 oktober jaar X1 tot 

en met 31 september jaar X2. Voor het tellen van het aantal werkdagen werden dus vier 

verschillende periodes in overweging genomen. Deze 4 verschillende notatiewijzes werden 

gehomogeniseerd tot gegevens over het aantal werkdagen in een kalenderjaar. Deze 

verrekening tot kalenderjaren geeft een goede indicatie, maar is niet volledig correct. 

 

Ik licht het even toe met een voorbeeld. Stel dat een arbeider die geboren is in het tweede 

kwartaal 100 dagen heeft gewerkt in de periode 34/35. Deze periode gaat dus van 1 april 1934 

tot 31 maart 1935. Ik ga er dan van uit dat hij 75 dagen heeft gewerkt in 1934 en 25 in 1935. 

Deze verdeling is dus niet helemaal correct, maar geeft het toch bij benadering weer. 
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Slechts vanaf 1946 verwijst het aantal gewerkte dagen in de mijn systematisch naar een 

kalenderjaar, ongeacht het kwartaal waarin de mijnwerker geboren werd. Hier moet dus niet 

meer worden omgerekend. 
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