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Onderwerp: De sluiting van de mijnen 

Wanneer: Op donderdag 18 januari 2018 van 20.00u.  tot 22.00u. 

Locatie: De Holle Eik, Baron de Selysstraat 4 te Houthem 

 

De Historische Kring Valkenburg en Heuvelland organiseert in samenwerking met 

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach een lezing door de heer Dr. D.B. Jochems. De lezing 

handelt over:  

 

De sluiting van de mijnen.

 

TOELICHTING OP VOORDRACHT DOOR DR. D. B. JOCHEMS: 

De steenkolenmijnindustrie, de veeljarige bron van welvaart in Zuid-Limburg, begon al in de 50-er 

jaren van de vorige eeuw een bron van zorg te vormen. Eind 1965 begon het doek te vallen met de 

aankondiging van de geleidelijke sluiting en zo’n 10 jaar later kwamen de laatste steenkolen naar 

boven.  

Ik begin met kort de geschiedenis van die mijnbouw te schetsen; daarna zal ik de omvang daarvan 

rond 1965 in diverse opzichten behandelen en de regionale en internationale omstandigheden 

waarmee de Nederlandse mijnindustrie toen te maken had. Vervolgens komen de veelsoortige  

oorzaken aan de orde die onvermijdelijk tot de sluiting moesten leiden.  

Deels uit eigen ervaring - werkzaam op het Hoofdkantoor van Staatsmijnen - ga ik in op de wijze 

waarop het personeelsvraagstuk voor de gehele mijnindustrie  vanaf 1966 - in harmonie  met de 

vakbonden - is aangepakt: hoe kunnen we zonder gedwongen ontslagen 45.000 personeelsleden (99 

% mannen)  in 10 jaar een andere plek bezorgen, met alle gehanteerde uitgangspunten bij de 

planning van die personeelsafvloeiing. Tegelijkertijd moest gezorgd worden voor een resterende 

werkbare bezetting op de tijdelijk nog producerende mijnzetels. 

Daarna laat ik u het resultaat voor die 45.000 medewerkers zien en ga in op de economische en 

sociale gevolgen voor mens en regio. Ook belicht ik de rol van de Provincie en de overheidssteun 

bij dit sluitingsproces. Tot slot schets ik de tot op de dag van vandaag na-ijlende regionale 

problemen. 

 

INFO OVER DE SPREKER: Geboren te Rotterdam 1929; na Surabaya, Wassenaar en Tilburg  met 

diploma Gymnasium B studie econometrie in Rotterdam en na nog 6 jaren wetenschappelijk werk 

gepromoveerd. Sedert 1962 als werknemer van Staatsmijnen/DSM  gewoond in Brunssum, Oud-

Valkenburg en nu in Heerlen, Parc Imstenrade. Naast andersoortige (directie)functies en pensioen 

tussen 1971 en 1998 parttime belast met de liquidatie van de NV Domaniale Mijn Mij.  

 

De lezing is ook toegankelijk voor niet leden. 

 

Besturen Heemkundevereniging en Historische Kring 


