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Activiteit: Zomerlezingen: Martin van der Weerden – Wonen en werken in de Oude 

Mijnstreek + Henri Poels, bewonderd en gevreesd  

Wanneer:  donderdag 4 augustus en donderdag 18 augustus om 19:00  

Locatie:  Bibliotheek Landgraaf, in het Burgerhoes bij Op de Kamp  

 
 
Gaarne nodigen wij onze leden en overige belangstellenden uit voor de zomerlezingen van 

Martin van der Weerden.  

 

Wonen en werken in de Oude Mijnstreek, 4 augustus   

 

 
De mijnwerkerswijk, de kolonie, was een microcosmos op zich; een complete eigen wereld, met 

eigen regels, taakverdeling, architectuur en cultuur. Er was een grote mate van georganiseerde 

sociale controle, maar ook een grote mate van solidariteit en medeleven in goede tijden en slechte 

tijden. Mannen en vrouwen leefden grotendeels in volstrekt afgescheiden werelden. Wat wist 



men van elkaar? Desondanks had men elkaar keihard nodig. Het werken, vooral ondergronds, 

was zwaar, maar juist dat vergrootte de vaktrots van de koempels. Met het sluiten van de mijnen 

is ook deze hele mijnwerkerswereld op een hellend vlak terecht gekomen.  

 

 

Henri Poels (1868 – 1948), bewonderd en gevreesd, 18 augustus  

 

 

 
 

Er zijn onder andere vele straatnamen naar hem vernoemd. Dr. Henri Poels heeft op 

uiteenlopende terreinen veel tot stand gebracht. Sociale rust in een welvarend en goed 

gestructureerd, maar vooral katholiek Limburg stond hem voor ogen. Daartoe heeft deze priester 

als een ware ijsbreker vele initiatieven genomen. Hij was intensief betrokken bij de organisatie 

van tal van katholieke organisaties o.a. op het gebied van woningbouw, onderwijs, arbeid, 

welzijn en volksgezondheid. De in zijn ogen goddeloze socialisten, maar ook de keiharde liberale 

ondernemers werden door hem bestreden. Tegenover het gevaar van het nationaal-socialisme 

hield hij op moedige wijze de rug recht. Vanuit Welten en later zijn ambtswoning aan de 

Akerstraat in Heerlen werd hij een van de machtigste woordvoerders van de katholieke zuil.  

Aanmelden 

Aanmelden is verplicht en kan via activiteiten@bibliotheeklandgraaf.nl of via 045-5695660. De 

lezingen worden gegeven door Martin van der Weerden. Leden van LGOG en de bibliotheek 

betalen €3,-. Overige belangstellenden betalen €4,-.  

Het adres van de bibliotheek:  

Sweelinckplein 1, 6371 LB Landgraaf 


