
Bevolking 
SEDERT HET BEGIN van deze eeuw, 
toen de mijnindustrie tot ontwikkeling 
kwam is de bevolking van Zuid-Lim
burg aanzienlijk toegenomen. Zij be
draagt nu een veelvoud van het inwo
nertal uit 1900. Gaan we nog 'n eeuw 
terug, da.n springt het verschU nog 
sterker in het oog, 

In de Fraalse tijd werd in het jaar 
1811 een lijst van st:elngerechtigden 
uit het ka.nton. Oirsbeek samengesteld 
In elk dorp, dat tot het kanton be
hoorde, werd het inwonerlal gesplitst 
in perSOIIlen ouder dan twaalf jaar en 
zij di.e jonger waren. Beide getallen 
staan in de lijst opgetekend. Als men 
ze samentelt, krijgt men het werke
lijke aantal inwoners. Dat hebben wij 
hier gedaan. 
Het eerste getal is dU8 het zielental 
in 1811 - daar achter hebben wij tel
kens tl.ISSel11 haakjes het inwonertal op 
31 diecember 1960 geplootst om dluid.e
lijk de fa.ntastisohe -~i der bevol
king gedurende de la.a,tste anderhalve 
eeuw te larten uitkomen. 
Amstenrade had in de Franse tijd 383 
inwoners (3172); Geleen 1841 (32.461); 
Merkelbeek 577 (1655); Schinnen 1700 
(5549); Vaes;·ade 151 thans ongeveeî 
700); Bingelrade 293 735); Roetns
broek 1097 <22.030); Nuth 1021 (6279); 

• • anderhalve eeuw vertienvoudigd Is In • 

Schinveld 820 (4260) Wijnandsrade 
386 (989); Brunssum 959 24.851); Ja
beek 394 685); Oirsbeek 842 (8151) en 
Spaubeek 587 (2282). 

Uit deze getallen blijkt, dat plaatsen 
als Geleen, Brunssum en HOOI1Sbroek, 
die thans tussen de 20.000 en 30.000 
of meer dan 30.000 inwoners hebben, 
In 1811 nog Oillbetekende dorpjes wa-

HET GEHELE KANTON Oirsbeek had 
toen deze lijst van stemgerechtigden 
werd opgemaakt, 11.045 inwoners, 
waarvan 7712 boven en 3333 beneden 
de twaalf jaar. De dorpen van dit 
vroegere kanton telden op 31 decem
ber 1961 in totaal echter ruim 113.000 
in-woners, 7.00at de bevolking met meer 
dam het tiernJVOudige is toege:nomern, 
Dit is geen uitzonderingsgeval. De ge-

I Limburgs Joumaal I 
rem, waarvarn de bevolkirng als land
bouwers en kleine laoowerkslieden een 
arrnoemg bestlaarn leidde. Hoensbroek 
telldle toen Jets meer dan 1000 zielen; 
Brunssum haalde de 1000 niet eens. 
Ma>!IJl' zij waren Jl88.T df' maatstal varn 
anderhalve eeuw ~ toch reeds 
de grootste plaatsen uit het kanJton 
Oirsbeek. Opvallend zijn ook de sterke 
verschillern in het woeitempo. Plaat
sen als Bingelrade, WijnandMade en 
Merkelbeek bijvoorbeeld tellen wel 
meer inwo•n.ers dam in 1811, maar ver
houdingsgewijs ziJn zij niet belamgrijk 
gegroeid. 

hele Mijnstreek vertoont hetzelMe :fan
tastische beeld. Plaatsen als Heerlen, 
Kerkrade en Sittard, die irn de Franse 
tijd omstreeks 5000 in.wooexs hQddern 
(als zij dit aamtal haalden telden be
girn 1962 respectie-veliJk 73.946, 49.835 
en 31.130 zielern .... 
En d~ moet men met verge<ten. dat 
ondanks deze ge1~ge bevolkin.g het 
welrvaartspeil gedurende de vori,ge 
~euw zo laag lag daJt zeer velen niet 
in staa.t Wl!Jren ~n hun onderhoud te 
voorzien. Zij trokken in het voorjaar 
naar Duitsland, om daar gedurende de 
:zomer en een groot gedeelte vam de 

herfst op het land af in de steenbalt· 
kerijern te werken. Zij waren in de vol 
le zin vam het woord "loonslaven·• De 
omstandigheden waaronder zij werk· 
ten (kinderarbeid, slechte hui<.-vestiJlg. 
werktijden van zestien tot achttien uur 
per dag) Ware'tl. naa:r onze 80Ciale be
~rlppen Jll.ell80aterend. Maar zij ver· 
drienden wel een behoocliik loon - 7P 
veel, dat zij voldoende konden over
leggen om gedurende de winter geen 
honger te lijden. 
Het is moeilijk zich nu nog een dui· 
delijk beeld te vormen van de Mijn
streek, 7.IOa.ls die er nauwelijks ee:n 
me.nsenleettijd geleden in de zomer wt 
zag. De meeste ,1orpen waren ontvolkt 
Meer dan de helft van de inwoners 
werkte in Duitsla.nd en omdat het ge
brudk was dat het gehele gezin mee 
ging, maaJdJen deze uitgestorven dor· 
pen met de dicht gespijkerde deuren 
ern ramern een troosteloze indruk. :oe 
welvaart en arbeidzaamheid, die thanS 
zo kenmerlrend voor de gehele Mijn• 
streek zijn, waren toen nog onvoorstel· 
baar. Als een Zuid-Limburger uit de 
vorige eeuw in deze tijd tot het leven 
rou terugkeren, zou hij in vele geval· 
ten het eigen dorp, waar hij geboren 
en getogen was, niet terugkennen. 
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