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démissionner suite à des poursuites pour
faits de collaboration : ces dernières ne sont
pas réalisées par l’Académie, mais par des
commissions d’enquête extérieures. La façon
peu scrupuleuse dont ce travail a été mené
dans certains cas a conduit d’ailleurs à
réviser certains jugements comme pour le
secrétaire perpétuel Schoep. L’autre défi de
l’après-guerre est la relance des activités de
l’académie avec la discussion sur l’impact
négatif de la guerre sur les jeunes générations
et le rôle sociétal que pourrait jouer l’Aca
démie. Enfin, l’Académie doit mener le com
bat contre le souhait de réformes par le Pre
mier ministre Huymans, lequel appelle de
ses vœux une seule et unique Académie de
Belgique comportant une partie francophone
et une partie néerlandophone. Cette vision
unitariste, émise par ce socialiste flamand qui
avait porté à bien le projet de la KVAB indé
pendante en 1938, illustre les enjeux du con
texte d’après-guerre. En effet, les stigmates de
la guerre et de la collaboration flamingante
peuvent expliquer un tel revirement. Mais une
autre raison, moins apparente, peut égale
ment fournir un élément d’explication, à savoir
le renforcement du caractère catholique de la
KVAB par la politique de nomination de ses
membres après 1945, comme le souligne
Wouters. Par ces aspects et d’autres encore
relatifs aux institutions de la KVAB, ces années
de 1944 à 1949 constituent un moment de
crise dont elle sortira finalement renforcée,
en tous les cas par rapport au maintien des
fondements de son autonomie établis en
1938-39.
Ce livre offre une avancée dans l’histoire
des institutions scientifiques en Belgique. Il
donne des cadres d’analyse et d’interprétation
pertinents combinant analyse des discours
et mise en contexte; il se conçoit également
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comme un document-source et un ouvrage de
référence par les renseignements fournis sur les
membres de l’Académie. Comme le suggère
Els Witte, les contributions présentées ici sur
l’histoire de l’Académie invitent à pousser
la recherche encore plus loin, notamment
en s’intéressant au rôle de l’Académie dans
l’évolution des domaines et des disciplines
scientifiques en Belgique de même qu’à la
représentativité des membres de l’Académie
dans les différents domaines du savoir et
des arts. Il s’agit donc d’une lecture utile et
informative, qui encourage la réflexion et la
recherche. Ces dernières pourraient toute
fois accentuer la dimension comparative : en
effet, mis à part la brève comparaison avec
l’attitude des académies étrangères pendant
la seconde guerre mondiale et le renvoi
historiographique à la recherche étrangère,
cette dimension est peu présente dans
l’ouvrage.
Geneviève Warland

IV. Sociaal-economische
geschiedenis - Histoire socioéconomique - Socio-economic
History
BART DELBROEK

In de put. De arbeidsmarkt voor mijnwerkers
in Belgisch-Limburg, 1900-1966
(Maaslandse Monografieën 79)
Hilversum, 2016, 245 p.

De mijnen in België en Nederland zijn
al enige decennia gesloten (sinds 1992
resp. 1976), maar nog steeds verschijnen
studies over deze sector. Recentelijk zagen
drie verwante studies het licht over de
arbeidsmarkt in het Luikse, het NederlandsLimburgse en als laatste het BelgischLimburgse of Kempische kolenbekken; alle als
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een deel van de Maaslandse Monografieën,
die juist op deze drie gebieden betrekking
hebben6. Het Kempische bekken kwam het
laatst in exploitatie, en omvatte de mijnen
van Winterslag (1917-1988), Beringen (19221989), Eisden (1923-1987), Waterschei (19241987), Zwartberg (1925-1966), Zolder (19301992) en Houthalen (1938-1992). De mijnen
werden aangelegd en geëxploiteerd door
Franse en Waalse maatschappijen, veelal ac
tief in de ijzerindustrie; de Kempische mijnen
leverden de brandstof voor de smelterijen.
Daarnaast speelden grote Brusselse banken
een rol bij het verschaffen van kapitaal. De
hoofdzetels waren met uitzondering van
Beringen niet in dit gebied gevestigd. De
relatief late ontwikkeling van dit bekken en
de aanwezigheid van constantere en dik
kere kolenlagen (ruim 100 cm tegen 75 cm
in Wallonië) maakten een modernere en
efficiëntere exploitatie mogelijk, waarbij per
arbeider meer kapitaal geïnvesteerd werd.
Maar mijnarbeid bleef desondanks veel
arbeid vragen, en op het hoogtepunt van
de productie, in 1948, bedroeg dit aantal
44.000; de jaren daarna lieten enerzijds
sterke schommelingen zien (die overigens ook
in eerdere jaren optraden), maar anderzijds
een trendmatige daling tot ruim 31.000
in 1965. Deze werd veroorzaakt door de
concurrentie van goedkopere kolen, eerst
in de omringende landen, maar later ook in
landen als Polen, Brazilië en Zuid-Afrika,
waar de arbeidskosten veel lager waren, en
door de opkomst van aardolie en aardgas als
alternatieve energiebronnen. In 1966 werd de
eerste Kempische mijn, Zwartberg, gesloten,
wat tot heftige protesten leidde; de overheid
nam vervolgens de regie bij de fusie van de

mijnmaatschappijen tot de N.V. Kempische
Steenkoolmijnen (KS) over met als doel om
die gefaseerd te sluiten. Daarbij raakte de
overheid steeds meer financieel betrokken, en
uiteindelijk ook beleidsmatig, zodat de KS in
1987 feitelijk een staatsbedrijf werd.
Zolang de mijnen nog operationeel waren,
was de voorziening van voldoende arbeids
krachten een voortdurende bron van zorg
voor de directies. Bart Delbroek heeft dit
probleem tot onderwerp gemaakt van een
boeiende studie, waarin vooral de positie
van de werkgevers goed wordt uitgediept.
Hij had hiervoor een overvloed aan literatuur
en archiefbestanden tot zijn beschikking
over de zeven mijnen. De vraag naar
arbeidskrachten werd voor hun bepaald door
de markt voor steenkolen, de technologische
vernieuwingen in de kolenwinning en het
sociaaleconomische overheidsbeleid, zoals
voorschriften voor de maximale arbeidstijd,
veiligheid en gezondheid, en arrangementen
op het gebied van sociale zekerheid. Het
werkgeversbeleid kampte echter met een
ingebouwd dilemma : enerzijds de wens om
de mijnarbeiders maximaal te disciplineren
en hun productiviteit te verhogen, anderzijds
door de wens om steeds voldoende arbeiders
aan de mijnen te binden.
De Kempische mijnwerkgevers namen een
sterk dominante positie in binnen het sys
teem van de regionale machtsverhoudingen.
Delbroek gaat hierop uitvoerig in, en
werkt dit met name uit naar het individuele
beloningsstelsel en het leven in de door hen
gebouwde mijnwerkersdorpen (cités); deze
passages behoren tot de sterkste uit zijn studie.

6. De andere twee studies zijn : Serge Langeweg, Mijnbouw en arbeidsmarkt in NederlandsLimburg. Herkomst, werving, mobiliteit en binding van mijnwerkers tussen 1900 en 1965,
deel 75, Hilversum, 2011 en Leen Roels, Het tekort. Studies over de arbeidsmarkt voor
mijnwerkers in het Luikse kolenbekken vanaf het einde van de 19e eeuw tot 1974, deel
77, Hilversum, 2014.).
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In deze mijnen kon het management een zeer
strakke arbeidsorde opleggen, waarbij niet
alleen het werktempo en de arbeidsdiscipline
strak werden gecontroleerd, maar ook de
betaalde lonen eenzijdig konden naar boven
of beneden worden bijgesteld, afhankelijk
van het oordeel van de opzichters (porions),
die de arbeiders als goed, gemiddeld of
slecht bestempelden; daarnaast legen ze
voor allerlei (vermeende) inbreuken op de
arbeidsdiscipline boetes op. Gezamenlijke
loonacties werden daardoor sterk bemoeilijkt.
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de
mijnwerkerslonen veel hoger waren dan die
van andere arbeiders, en zeker uitstegen
boven de verdiensten die uit agrarische acti
viteiten konden worden gehaald.
Een soortgelijk verdeel-en-heersmechanisme
werd toegepast in de cités, die rond de
meeste mijnen werden gesticht door Franse
en Waalse mijnondernemingen, in navolging
van eerdere, soortgelijke projecten in hun
herkomstgebied. Deze cités waren vooral
bedoeld voor de van buiten de regio, meestal
uit het buitenland aangetrokken arbeiders,
die zich blijvend zouden vestigen rond hun
nieuwe werk. De woningen waren aan
lokkelijk : in deze tuinsteden waren die
goedkoper en ruimer dan elders, en bovendien
voorzien van veel groen. De werkgevers
zorgden voor een complete sociaal-culturele
infrastructuur en bouwden zelfs kerken. Er
werd echter een strikte controle uitgeoefend
op de gedragingen van de bewoners, en de
huur werd, net als bij de lonen, verhoogd of
verlaagd als de directie daartoe aanleiding zag.
Ongeoorloofd werkverzuim kon een motief
zijn voor verhoging, evenals de onwil om
zoons in de mijn te laten werken; omgekeerd
kon het in huis nemen van kostgangers

308

die in de mijn werkten, of zoons die wel
ondergronds gingen, tot een huurverlaging
leiden. Bij ontslag moet het huis op zeer korte
termijn worden ontruimd.
Wat konden de mijnwerkers hier tegenover
stellen? Sterke vakorganisaties zijn er niet
tot bloei gekomen, in tegenstelling tot in
Wallonië. Stakingen kwamen nauwelijks
voor, en over andere verzetsdaden vernemen
we weinig. Delbroek stelt eigenlijk onom
wonden, dat het enige dat de arbeiders
konden doen, was stemmen met hun voeten
door elders werk te zoeken; dit was vooral
de reactie van de buitenlandse arbeiders
in de cités. De regionale beroepsbevolking
in dit agrarische gebied had weinig op met
mijnarbeid; veel arbeiders uit dit gebied,
aangetrokken door de aanzienlijk hogere
verdiensten, kwamen vaak niet opdagen en
werkten dan op hun eigen grond. Een andere
omvangrijke groep vormden de pendelaars,
die via het openbaar vervoer (in de eerste
decennia nog weinig ontwikkeld in dit niet
sterk ontwikkelde gebied) of per pendelbus
van de mijnen werden aangevoerd; de mijnen
vergoedden daarbij een flink deel van de
kosten – tenminste, bij regelmatig werken.
Voor de arbeiders die niet konden terugvallen
op een stukje grond (veelal de uit het
buitenland afkomstige) was het alternatief om
te gaan werken in de nabije mijnbekkens in
Wallonië, Nederlands-Limburg of Duitsland.
Overigens keerden ze ook weer terug, maar
vaak niet met de bedoeling om zich blijvend
aan de Kempische mijnen te binden; deze
volatiliteit was kenmerkend voor vrijwel alle
mijnbekkens.
Het beeld dat naar voren komt uit deze
studie van Delbroek is reeds in grote lijnen
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door anderen naar voren gebracht7. Wel kan
men zeggen dat dit nu uitvoeriger wordt
ondersteund met verhelderend cijfermate
riaal, ontleend aan gedegen archiefstudie.
Daarmee is dit boek zeker een waardevolle
aanvulling op de eerdere literatuur. Toch
moeten twee kanttekeningen worden ge
maakt : deze betreffen de onderbelichting
van het verzet van de mijnarbeiders, en het
ontbreken van een comparatief perspectief.
In het inleidende hoofdstuk neemt hij het
concept van de ‘arbeidsmarkt als arena’ tot
leidraad, ontleend aan het gelijknamige boek
van Jacques van Hoof8. Dat houdt in dat de
arbeidsmarkt wordt opgevat als een veld
waarin niet alleen allerlei krachten werkzaam
zijn, zoals economische, demografische, tech
nologische, sociologische en politieke, maar
waarin vooral belangengroepen tegenover
elkaar staan, die gebruik makend van deze
krachten hun aspiraties willen verwezenlijken.
De werkgevers komen daarbij goed uit de
verf, maar de mijnarbeiders lijken vooral
machteloze speelballen, wie niets anders rest
om voortdurend van de ene mijn naar de an
dere te zwerven, of om nog zoveel mogelijk
wat bij te verdienen op een lapje grond. Zijn
er geen acties geweest om de ploegen op
peil te houden, of om het werktempo binnen
de perken te houden ? Toch wel : zo haalt
Delbroek op p. 149 Pinxten aan, die zegt
dat de invoering van een tijdmetingssysteem
(‘Bedaux’) stuitte op ‘den onverzettelijken
tegenstand der arbeiders’. Vanuit de ‘arenabenadering’ mag de lezer hier toch wel meer

verwachten dan deze terloopse opmerking.
In de arena treden ook geen vakbonden in
de strijd9, en de katholieke kerk is goeddeels
afwezig. De overheid fungeert tijdens de
wordingsfase als de schepper van een wet
gevend kader en laat daarna het terrein
over aan de werkgevers. Summier wordt
aangestipt dat deze keuze gepaard ging met
een heftige politieke strijd in het parlement,
waarbij met name de katholieke en socia
listische stromingen gedaan kregen dat de
werkdag werd beperkt tot 9 uur (inclusief
ondergronds vervoer), verbod op vrouwenen kinderarbeid, toezicht op de veiligheid
en hygiëne en pensionering met 60 jaar bij
30 dienstjaren, te betalen uit een verplichte
bijdrage van mijnwerkers en werkgevers
aan een pensioenkas (Voorzorgskas). Maar
er kwam geen staatsexploitatie naar het
voorbeeld van de Nederlandse Staatsmijnen,
die een minimumstandaard zetten waar
aan de particuliere mijnen zich niet kon
den onttrekken (p. 28-29). De overheid werd
overigens wel weer actief toen het besluit viel
dat de mijnen dicht zouden moeten.
De sociale ontwikkeling van de Kempische
mijnen vertoont grote verschillen met die in
het aangrenzende Nederlands-Limburg, grof
weg in dezelfde periode ontstaan, in homogeen
katholieke gebieden met een agrarische be
volking, en onderdeel van hetzelfde geolo
gische kolenvoorkomen. Maar daar zette de
overheid de Staatsmijnen op (naast de par
ticuliere mijnen, die ook in buitenlandse
handen waren), waren de (sterke) vakbonden

7. Met name Luc Minten, “Op zoek naar mijnwerkers in een agrarische provincie”, in
Bert van Dorslaer e.a. (ed.), Een eeuw steenkool in Limburg, Tielt, 1992, p. 98-120, maar
ook andere delen van deze publicatie. 8. Jacques van Hoof, De arbeidsmarkt als arena.
Arbeidsmarktproblemen in sociologisch perspectief, Amsterdam, 1987. 9. Waar de index
vakbonden vermeldt, gaat het steeds om woordvoerders die slechts commentaar geven
op de slechte arbeidsomstandigheden; nergens staan die uitlatingen in een perspectief
van vakactie.
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betrokken bij het Mijnwerkersfonds en bij de
opleiding voor jonge mijnwerkers, en werd
na 1945 de Mijn Industrie Raad opgericht,
een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
met grote invloed van de (katholieke) vak
bonden, die toezicht hield op zaken als
veiligheid en werving van personeel van
alle mijnen. Die verschillen uitten zich
ook op de arbeidsmarkt : in de Kempen
is het percentage buitenlandse arbeiders
altijd hoger geweest (zie p. 218-219) : het
lag bijna altijd ruim boven de 30 %, met
uitschieters van 55 % in 1945 (veel krijgs
gevangenen) en 48 % in 1964, terwijl dit
in Nederlands-Limburg in 1932 een piek
bereikte met 32 % maar daarna sterk daalde
en in de meeste jaren ver onder de 10 % bleef;
dit was het gevolg van een breed gedragen
beleid om voorrang te geven aan gehuwde
‘eigen’ arbeiders, gevolgd door ongehuwde,
en pas daarna te kijken naar buitenlandse
arbeidskrachten.
Het is jammer dat Delbroek dit comparatieve
aspect niet heeft meegenomen; het had
kunnen bijdragen aan het inzicht in het belang
van sociale en politieke sturing. Het argument
dat de dissertatie van Langeweg verscheen
(in 2011), toen zijn eigen (dissertatie)
onderzoek al was afgesloten, overtuigt niet
echt, aangezien er inmiddels zeker 5 jaar
verstreken zijn. Maar voor een vergelijkend
onderzoek tussen beide gebieden kan zijn
studie uiteraard wel een waardevolle bijdrage
leveren.
Erik Nijhof

10. http://www.belvue.be/fr/activities/tijdelijke-tentoonstelling/genderwar-1914-1918 (consul
té le 12 mai 2016).
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