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Het tekort
Studies over de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in het Luikse kolenbekken
vanaf het einde van de negentiende eeuw tot 1974

LEEN ROELS
Universiteit Maastricht, 3 april 2014

1. De Luikse arbeidsmarkt voor mijnwerkers illustreert de stelling van Van Hoof dat er deelmarkten
te vinden zijn waar de onderlinge relaties minder asymmetrisch zijn en bepaalde categorieën
aanbieders erin slagen een relatief sterke arbeidsmarktpositie op te bouwen.
Jacques van Hoof, De arbeidsmarkt als arena. Arbeidsmarktproblemen in sociologisch perspectief
(Amsterdam 1987) 204.

2. In het algemeen wordt het aantrekken van arbeidskracht uit het buitenland conjunctureel gestuurd,
de Luikse arbeidsmarkt voor mijnwerkers bewijst echter dat dit ook een structureel verschijnsel
kan worden.
3. De wet van de remmende voorsprong manifesteerde zich niet alleen in de structuur en
productiemogelijkheden van het Luikse bekken, maar ook op het vlak van personeelsbeleid.
4. Er bestonden grote verschillen tussen de arbeidsmarkten voor mijnwerkers in de Euregio, zoals de
omvang van de inzet van buitenlandse arbeidskracht.
5. Achteraf is niet meer te bepalen of de mijndirecties andere keuzes hadden kunnen maken of
andere strategieën hadden kunnen aanwenden om het tekort op de arbeidsmarkt op te lossen.
6. Vrouwenarbeid verbieden in de mijnen was een stap terug in de vrouwenemancipatie.
7. Een complex onderwerp zoals arbeidsmarktgedrag onderzoeken vereist een goede strategie, zoals
het combineren van micro- en macro-onderzoek.
8. Weinig dingen zijn zo plezierig als weinig of nog niet eerder geraadpleegde bronnen bekijken en
onderzoeken; de bronnen uit het Pensioenfonds voor Mijnwerkers zijn hiervan een mooi
voorbeeld.
9. Academisch en wetenschappelijk onderzoek is een mooie voedingsbodem voor erfgoedwerking.
10. Als je bereid bent je open te stellen voor de feiten die historisch onderzoek naar boven brengt,
word je geconfronteerd met je eigen stereotypen en vooroordelen.

11. Het is uitdagend maar ook erg verrijkend om als Vlaamse aan een Nederlandse universiteit
onderzoek te doen over een Waals onderwerp.

