Minicursus Mijnverleden voor beginners
Examen
Regel 1: Niet spieken! Dat betekent dat je je computer of telefoon niet mag
gebruiken tijdens het examen. We vertrouwen op je koempelmentaliteit om
het allemaal eerlijk te houden…
Regel 2: Lever je antwoorden in vóór dinsdag 7 juli. Doe dit door een mail te
sturen naar communicatie@nederlandsmijnmuseum.nl.
Regel 3: Onder de inzenders die met hun goede antwoorden de meeste
punten hebben behaald, zullen wij drie leuke prijzen verloten. Doe dus je
best! ☺
Regel 4: Nadat de prijswinnaars zijn bepaald, zullen we de juiste
antwoorden met jullie delen. Zo kun je je eigen examen nakijken. Veel
succes!

Les 1: Het oeroude verhaal van steenkool
Vraag 1.1
Hoe is steenkool ontstaan?
Vraag 1.2
Waarom ging men steenkool ontginnen in Zuid-Limburg?
Vraag 1.3
Hoeveel actieve steenkolenmijnen waren er in Limburg?
Bonusvraag 1
Tijdens het zogenaamde inkolingsproces veranderen plantenresten eerst in
veen, dan in bruinkool en later in steenkool. In welk waardevol materiaal kan
steenkool veranderen als het proces nog langer doorgaat?

Les 2: Ontdekking van het zwarte goud
Vraag 2.1
Waar ontstond de Nederlandse steenkoolwinning? (stad plus instituut, 1
punt)
Vraag 2.2
Wat was de oudste mijn van ons land? (2 punten indien correct gespeld!)
Vraag 2.3
Vanaf wanneer werd er op industriële schaal steenkool gewonnen? (1 punt)
Bonusvraag 2
Hoe kun je aan de naam van de mijn herkennen of een mijn particulier was
of van de staat? (2 punten)

Les 3: Zo werd je mijnwerker
Vraag 3.1
Hoe heette het opleidingsinstituut voor de (jonge) mijnwerker? (1 punt)
Vraag 3.2
Waarom werd een opleiding voor het mijnwerk noodzakelijk? (2 punten)
Vraag 3.3
Wat was de taak van de schiethouwer? (1 punt)
Bonusvraag 3
Noem minstens vijf beroepen ‘op de mijn’. (3 punten)

Les 4: Bedrijfsbezoek aan de mijn
Vraag 4.1
Bij de bouw van een mijnbedrijf, wat was het eerste wat werd aangelegd?
(1 punt)
Vraag 4.2
Hoe diep was de diepste schacht in Zuid-Limburg (1 punt) en van welke
mijn was deze (1 punt)?
Vraag 4.3
Met welke snelheid ging de lift met personenvervoer naar beneden? (2
punten)
Bonusvraag 4
De meeste steenbergen zijn afgegraven. Sommige helemaal, andere maar
een beetje. Hoe heet de hoogste steenberg die we nog in Zuid-Limburg
hebben (1 punt), hoe hoog is deze heuvel (meter boven NAP, 1 punt) en
door het bestijgen van hoeveel trappen bereik je de top (1 punt)?

Les 5: Sjiech! Het bovengrondse leven
Vraag 5.1
Wat betekent een sjiech?(1 punt)
Vraag 5.2
Waar woonden (de meeste) de mijnwerkers: hoe heette deze wijken? (1
punt)
Vraag 5.3
Met welke dieren hield de mijnwerker wedstrijden (waarop ook gegokt
werd, 2 punten)
Bonusvraag 5
Welke natuurgebieden zijn direct of indirect ontstaan als gevolg van het
mijnverleden (elk natuurgebied 1 punt).

Les 6: Het einde der mijnen: sluiting en sloop
Vraag 6.1
Waar en wanneer vond de historische toespraak plaats van minister Joop
den Uyl? (2 punten)
Vraag 6.2
Noem drie redenen waarom de Limburgse steenkool niet meer
winstgevend was (1 punt per reden, 3 totaal)
Vraag 6.3
Wanneer en op welke mijn werd de allerlaatste steenkool naar boven
gehaald? (2 punten)
Bonusvraag 6
Noem gebouwen die (direct) onderdeel waren van een Limburgs
mijnbedrijf die tot op de dag van vandaag niet gesloopt zijn (elk gebouw 1
punt).

