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Stellingen

behorende bij het proefschrift

Mijnbouw en arbeidsmarkt  
in Nederlands-Limburg 

Herkomst, werving, mobiliteit en binding van mijnwerkers tussen 1900 en 1965

Serge Langeweg
Universiteit Maastricht, 15 december 2011

1  Omdat het arbeidsmarktgedrag van vragers en aanbieders wordt bepaald door een 
veelheid van factoren van economische, sociale, demografische, geografische, juri
dische en culturele aard, is de bestudering van het functioneren van de arbeids
markt een geschikte ingang tot integraal interdisciplinair onderzoek.

2  Het inzicht bij de Nederlandse mijndirecties omstreeks 1960 dat het preferentie
beleid inzake de personeelsvoorziening dreigde te mislukken, heeft ertoe geleid 
dat de mijnen relatief vroeg  zijn gesloten.

3  Sociale, economische en demografische factoren speelden een belangrijker rol bij 
het werven van mijnwerkers dan de arbeidsmarktstrategieën van de mijndirecties.

4  Het uitblijven van grote sociale onrust bij de massale komst van migranten naar de 
mijnstreek in de eerste decennia van de twintigste eeuw is vooral te danken aan het 
werk van de katholieke geestelijkheid.

5  ‘[…het blijft] natuurlijk altijd zo dat een goed geschreven, leesbaar verhaal te prefe
ren is boven een door theoretisch jargon en stilistisch onvermogen geteisterd ver
slag. Als men iets te zeggen heeft kan men dat altijd het beste op een zo begrijpelijk 
mogelijke manier doen. Tussen (on)leesbaarheid en theoriegebruik bestaat echter 
geen enkele noodzakelijke relatie.’

   Chris Lorenz, De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis (Amsterdam/Mep

pel 19985) 247.

6  Wetenschappelijk onderzoek naar en omtrent de collectie dient een kerntaak te zijn 
en te blijven van elk professioneel museum.
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7  Het is wenselijk dat de versnipperde collecties roerend erfgoed van de Limburgse 
mijnbouw op een centrale plaats worden ondergebracht en op een professionele 
manier voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.

8  De geschiedenis van de Limburgse mijnbouw toont aan dat de Nederlandse ar
beidsmarkt niet zonder arbeidsmigranten uit het buitenland kan.

9  Het is betreurenswaardig dat de materiële overblijfselen van het Limburgse mijn
bouwverleden zo rigoureus zijn uitgewist. Wat er nog is, moet worden gekoesterd. 
Om die reden dient de steenberg van de OranjeNassau IV behouden te blijven.

10  De aanvraagformulieren voor nationaliteitsbewijzen vormen een door migratiehis
torici en genealogen te weinig gebruikte bron.

11  De meest effectieve overlevingsstrategie van een promovendus is het besef dat hij 
slechts een proefschrift schrijft.
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