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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’ onderzocht door in te zoomen op drie voor de vrouwenarbeid kenmerkende gebieden:
landbouwdorpen in Midden-Limburg en het Heuvelland, de Oostelijke en Westelijke 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
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Voor velen is het misschien een verrassing dat de vrouwelijke arbeidsparticipatie
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daar waar het boerengezinsbedrijf overheerste. De ‘stille revolutie’ in de vrouwelijde 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 boerendochters verdween.
Ad Knotter was tot 1 december 2018 directeur
van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en hoogleraar in de vergelijkende regionale
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Maastricht. Dit is de uitgebreide tekst van zijn
afscheidsrede, die hij op 30 november 2018 in
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ke arbeidsparticipatie in Limburg is daarom allereerst een gevolg van de groei van
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