
Wooncomfort...
Zo rond 1900 zijn de arbeiderswo-
ningen eenkamerwoningen, waarin 
gestookt, gewassen, gegeten en 
geslapen wordt. Soms zijn ze niet 
groter dan 32 m2 met soms enkele 
slaaphokken op zolder. De bazen van 
die koempels hadden – mede inge-
geven door de Woningwet van 1901 
- al gauw door dat grotere woningen 
en goede woonomstandigheden 
belangrijk waren om het grote ver-
loop terug te dringen.
In de eerste tijd kwamen er veel 
avonturiers uit binnen- en buitenland 
op de goede verdienste en relatief 
goede arbeidsomstandigheden af. Er 
werd in vier ‘sjiechten’ gewerkt van 
zes uur. Maar meer dan 75% van de 
nieuwkomers hield het voor 1920 
niet langer dan een jaar uit en ze 
zorgden voor nogal wat ongemak-
ken. Er werd stevig geklaagd over 
zedenverwildering en de vele vecht-
partijen die in de kolonieën, de vele 
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cafés en ook in de pas ontstane 
bioscopen plaatsvonden. Men ont-
dekte dat een goede woning de 
familieleden bindt, maar een krotwo-
ning de jongeren de straat op drijft 
en de ouderen naar de herberg. Vele 
huishoudens hadden in die tijd wel 
één of meerdere koempels als kost-
ganger, soms zo dat ook de bedden 
in ‘sjiechten’ werden beslapen.
Na de Eerste Wereldoorlog worden 
de woonomstandigheden geleidelijk 
beter en bevolkten hele gezinnen de 
nieuwe woningen in de mijnkolonie. 
Die woningen hebben dan een 

woonkeuken en bijkeuken, een kleine 
kelder, twee of drie aparte slaapka-
mers, waarvan één op begane grond 
naast de woonkeuken als slaapkamer 
voor de ouders. Omdat er in de begin- 
tijd nog nauwelijks riolering was, 
werd er voorzien in een droogcloset, 
meestal buiten achter de bijkeuken. 
Er was aansluiting op waterleiding, 
maar er was maar één koudwater-
kraan in de keuken of bijkeuken per 
woning. Later worden er stalletjes 
achter de woningen gebouwd voor 
het gereedschap, de fiets en de 
kolen. Hoewel dat al een hele verbe-

tering was, waren deze woningen in 
onze ogen krap bemeten voor de zich 
snel uitbreidende, vooral jonge mijn-
werkersgezinnen. Van een eigen kamer 
voor studerende kinderen of tieners 
was geen sprake. En de tv verandert 
eerst ver na de Tweede Wereldoorlog 
het gebruik van de woning ingrijpend. 
Tot na de laatste oorlog heeft de 
haard zijn centrale positie in de woon- 
kamer. Rond de haard vonden alle 
gezinsactiviteiten plaats. Vader las er 
de krant, moeder een boek, las er de 
kinderen uit voor. Spelletjes als kaar-
ten, ganzenborden, halma, sjoelen of 
mens-erger-je-niet, figuurzagen en 
houtsnijwerk werden aan de tafel bij 
de in de winter gezellige warmte van 

de haard gedaan. En de echte koelputter 
had de koel doorlopend in z’n mond. 
Hij vertelde er graag over - aan zijn 
gezin, maar vooral bij de vele familie-
feestjes - wat ze meemaakten, wat hij 
wel was en presteerde en of hij wel ’t 
een en ander durfde te zeggen!

Woningen met een grote tuin
Bij de zorg voor blijvende vestiging 
van de mijnwerkers werd een heel 
systeem opgezet voor het welzijn van 
de koempels en hun families. Om de 
‘koempels’ te verpozen, mede om de 
zedenverwildering en het alcoholmis-
bruik terug te dringen, bouwden de 
mijnbazen, de geestelijkheid en 
gemeentebestuurders samen geleide-

lijk aan een goed netwerk van voor-
zieningen, waar de vrije tijd na de 
‘sjiech’ zinvol besteed kon worden. 
Zo waren ook de nieuwe wijken zo 
gebouwd dat te grote concentraties 
van mijnwerkers werd voorkomen en 
er een grote spreiding aan kolonieën 
ontstond. Die kolonieën moesten de 
uitstraling hebben een ‘eigen’ dorp 
te zijn met winkels, kerk en patro-
naat en ze werden gebouwd volgens 
het tuinstadprincipe. In een voor een 
stad relatief grote tuin bij de woning 
kon de mijnwerker zijn eigen groen-
ten en aardappelen verbouwen en 
een varken, kippen en ander kleinvee 
houden, een aanmerkelijk verbeterd 
idee dus van het middeleeuwse 

‘Lekker thuis’,  
honderd jaar geleden
Zo’n honderd jaar geleden was het leven heel anders als nu. Hoe groot de 
verschillen zijn kunnen we ons nauwelijks nog voorstellen. Al enige eeuwen 
werd er in Kerkrade steenkool gedolven voor het warm stoken van de huizen. 
Pas vanaf het einde van de 19de eeuw komt door de ontwikkeling van de 
stoommachine en het goederenvervoer per trein de moderne mijnbouwindustrie 
tot ontwikkeling, het eerst in Heerlen met de aanleg van de Oranje-Nassaumijn I 
die in 1899 in exploitatie kwam. Al snel werden er meer moderne mijnen in 
en rond Heerlen geopend en kwamen honderden mijnwerkers van heinde en 
verre naar de nieuwe mijnstreek. Het dorp Heerlen groeide in razend tempo 
uit tot stad en centrum van de mijnstreek. Het aantal inwoners van alleen al 
Heerlen was in 1930 sinds de opening van de mijn verachtvoudigd. Heerlen 
had op 1 januari 1930 op de kop af 45.300 inwoners. In die dertig jaar waren 
er zo’n 8000 woningen gebouwd. In alle mijngemeenten waren dat er in 
totaal 23.500 en was de bevolking ruim verzesvoudigd! Een hele operatie dus, 
die eerste decennia van de 20ste eeuw. De mijnwerker die naar zijn gehuurde 
huisje in de mijnkolonie liep of fietste zag dat er overal voor zijn nieuwe 
koempels gebouwd werd. De woningbouw kon geen gelijke tred houden met 
de snelle bevolkingsgroei.

Linker pagina: Tijdens een van de katholie-

kendagen in het centrum van Heerlen doen 

alle verenigingen mee, de harmonie, de fan-

fare, de Sloveense dansvereniging en noem 

maar op. (inzet) Een mijnwerker leert zijn 

kanaries fluiten... 

Hierboven links: De stoomcarrousel op de 

Heerlense kermis in 1934. Ernaast: Gezellig 

zo’n middagje kaarten met zoons en hun 

vrienden. Hiernaast: Het kampioenselftal van 

de voetbalclub ‘Beersdalse Boys’ met op de 

achtergrond hun ‘kolonie’, ca 1930.
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door Roelof Braad

Roelof Braad is stadshistoricus van Heerlen 

en bereikbaar bij Rijckheyt, centrum voor  

regionale geschiedenis (voorheen: 

Stadsarchief) te Heerlen.

Foto's: collectie Rijckheyt, Heerlen
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Strooisel. € 2,99, Xenos

stadsidee van het hebben van ‘de 
koe op zolder’. Voor vele mijnwer-
kers werd de tuin ook de hobby. Ze 
kweekten in de tuin ook de mooiste 
dahlia’s, bouwden er hun duiventil of 
de volière voor de zangvogels, vooral 
kanaries.
In de kolonieën opereerden woning-
inspecteurs om te waken over het 
gebruik en het onderhoud van de 
woning. Elke huurder kreeg zo’n drie 
keer per jaar bezoek van de woning-
inspecteur, vooral om een algemeen 
goed geordende huishouding te 
bevorderen en zich op de hoogte te 
stellen van de zedelijke en hygiëni-
sche toestand van het huisgezin en 
om de vrouwen met raad en daad bij 
te staan. Ze hielpen bij het invullen 
van steunaanvragen, wezen de weg 
naar consultatiebureaus en zorgden 
bij ziekte dat de wijkverpleging 
langs kwam. Vaak werd het gezien 
als inmenging in de privéaangele-
genheden, zeker als er gecontroleerd 

werd op kostgangers en een waar-
schuwing klonk tegen socialistische en 
communistische invloeden. In het 
systeem van de sociale controle paste 
de uitbreiding van het politiekorps en 
het aantal parochies en/of rectoraten.

Verenigingen...
Met name de rectors, kapelaans en 
pastoors zetten zich in voor een actief 
verenigingsleven. Limburgers waren 
van nature levensgenieters. De nieuwe 
Limburgers met Duitsers, Polen, 
Oostenrijkers, Belgen, Slovenen, 
Slowaken en zo vele Hollanders waren 
al snel bij alle volkse feesten de vrolij-
ke aanwezige. Ze vierden mee met de 
kermissen, de Limburgse vla ging er 
goed in en ze trokken mee in de pro-
cessies en andere feestelijke stoeten. 
De koempels meldden zich aan als lid 
van de traditionele schutterijen, de 
vele nieuwe zangverenigingen en har-
monieën of fanfares, of het trommel- 
en fluitenkorps, het amateurtoneel en 

vooral de sport. De turnclubs floreer-
den en vooral ook de voetbalsport. 
Elke parochie had zo zijn eigen club 
die oefende in het ontspanningsge-
bouw onder de rook van de mijn of 
in de schaduw van de steenberg. In 
de patronaten ontstonden ook de 
duivensportverenigingen en werden 
boekvinkenwedstrijden gehouden of 
kanariezangwedstrijden.
De pastoor, kapelaan of dominee 
was de ‘geestelijk’ verzorger van de 
vereniging. Die zorgden er voor dat 
de verenigingen en koempelgezinnen 
bij allerlei kerkelijke activiteiten wer-
den ingezet. Zo werden meifeesten, 
de Barbaraviering, de bronk, maar 
ook de Heilig-Hart-devotie en bede-
vaarten naar bijvoorbeeld de 
Leenderkapel in Schaesberg in ere 
gehouden. Bij al het harde werken 
was er dus plaats voor het vrome, 
het goede, de stemming en ‘joeks en 
sjpas’. 

Linksboven: De in 1917 opgerichte socialisti-

sche arbeidersmuziekvereniging Voorwaarts 

bij hun clubhuis. Midden: Een praalwagen in 

de carnavalsoptocht van Heerlerheide met 

het opschrift “De boet vol kwalm”, ca 1930. 

Onder: Op de lange winteravonden kende 

gezelligheid geen tijd. Er werd voorgelezen 

mei 07
wellermagazine

20

W
el

le
rh

eb
be

s
Le

uk
e 

he
bb

ed
in

ge
tje

s 
ge

sp
ot

 d
oo

r W
el

le
r

Echte blikvangers.

Opbergblikken. € 6,00 per 3 stuks, Blokker

Hot en Spicey.

Peper en zoutstel. € 2,99, Xenos

Mooie garnering? Dat is nu een eitje!

Eiersnijder. € 1,79, Xenos

Een koekje van eigen deeg. 

Uitsteekvormpjes en koektrommel. € 3,99, Xenos

Voor een goede timing

Kookwekker. € 2,99, Blokker

Zet het er maar gerust op. 

Onderzetters. € 1,99 per 6 stuks, Xenos

Ook al zin in vakantie of liever een Grieks feestje? 

Kop en schotel. € 0,99, Xenos

en tal van spelletjes werden uit de kast 

gehaald om er een fijne avond met de kin-

deren van te maken. Hierboven: De door de 

Oranje Nassaumijnen gebouwde tuinbuurt 

Leenhof en zijn bewoners, ca. 1908


