
 

 

 

Arbeid van vrouwen in Limburg in de twintigste eeuw

Citation for published version (APA):

Knotter, A. (2018). Arbeid van vrouwen in Limburg in de twintigste eeuw: een stille revolutie.
WBOOKS/Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. https://doi.org/10.26481/spe.20181130ak

Document status and date:
Published: 01/01/2018

DOI:
10.26481/spe.20181130ak

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/spe.20181130ak
https://doi.org/10.26481/spe.20181130ak
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/1450f3ab-97ef-4105-ba5b-22641dd79f61


Voor velen is het misschien een verrassing dat de vrouwelijke arbeidsparticipatie 
in Limburg in de loop van de twintigste eeuw is geëvolueerd van een relatief hoog 
naar een relatief laag niveau. In deze afscheidsrede wordt deze ‘stille revolutie’ on-
derzocht door in te zoomen op drie voor de vrouwenarbeid kenmerkende gebieden: 
landbouwdorpen in Midden-Limburg en het Heuvelland, de Oostelijke en Weste-
lijke Mijnstreken, en Maastricht. Daaruit blijkt dat het hoge niveau van vrouwelijke 
arbeidsparticipatie aan het begin van de eeuw werd veroorzaakt door de grote inzet 
van vrouwen in het agrarische gezinsbedrijf en in de Maastrichtse industrie, met 
name in de glas- en aardewerkfabrieken. In het mijnwerkershuishouden werd door 
vrouwen wel hard gewerkt, maar er was voor hen weinig betaald werk beschikbaar. 
In de mijnstreken was het mannelijke kostwinnersgezin dominant. Daardoor was 
de vrouwelijke arbeidsparticipatie hier veel lager dan elders in Limburg, met name 
daar waar het boerengezinsbedrijf overheerste. De ‘stille revolutie’ in de vrouwelij-
ke arbeidsparticipatie in Limburg is daarom allereerst een gevolg van de groei van 
de mijnindustrie in de eerste helft van de twintigste eeuw en de relatieve afname 
van de landbouw als middel van bestaan. Maar dat is niet het hele verhaal. Zowel in 
de Maastrichtse industrie als in de landbouw is het aandeel van vrouwen in de loop 
van de eeuw gedaald. In de glas- en aardewerkfabrieken werden gehuwde vrouwen 
in de jaren 1930 bovendien vervangen door jonge ongehuwde vrouwen en meisjes. 
In de landbouw deed zich in de jaren 1950 en 1960 een omgekeerde ontwikkeling 
voor: de rol van de boerin als meewerkende echtgenote werd sterker, die van boeren- 
dochters verdween.   
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