
 

Andere Tijden in de klas 
Glorie en verdriet in de 
mijnstreek 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Ondergrondse mijnbouw vinden we alleen 
nog in andere landen. Daar werken 
mensen diep onder de grond om kostbare 
delfstoffen naar boven te halen. In 1960 is 
er ook mijnbouw in Nederland. Limburg 
heeft dan maar liefst twaalf 
steenkoolmijnen, gigantische complexen 
waar meer dan 75.000 mensen werkten.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis, economie 
 
Kernbegrippen 
Steenkool, mijnbouw, productie, sociaal-
culturele veranderingen 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma: GS Domein B 
Oriëntatiekennis Tijdvak 10, EC Domein I 
Concept Goede tijden, slechte tijden. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s over de 
steenkoolmijn, zoals: ‘Steenkoolmijnen en 
zinkgaten’. 
 
Antwoorden 
1 Hoge schoorstenen van de 
elektriciteitscentrale die bij de Limburgse 
mijnen horen (in Heerlen). 2 Het 
onderhoud en plaatsen van pijlers 3a 
meer b rijkste 4a Omdat steenkool uit het 
buitenland goedkoper is en omdat er 
steeds meer aardgas als energiebron 
gebruikt wordt. b Omdat hen nieuw werk 
is beloofd. c Nee, er ontstaat grote 
werkloosheid. d De mijnstreek verandert 
van één van de rijkste in één van de 
armste regio’s. 5 Eigen antwoord. 
 
 

Kijkvragen 
 
1 In Limburg staan begin jaren ’60 hoge 
torens. Wat is de functie van deze ‘Lange 
Jan’ en ‘Lange Lies’? 
 
2 Wat is de voornaamste taak van de 
mijnwerkers die in de steenkoolmijnen 
nachtdienst hebben? 
 
3 Maak de zinnen kloppend. Omcirkel het 
goede woord. 
a Limburgse mijnwerkers verdienen in  
de jaren zestig meer / minder dan gewone 
arbeiders in Nederland. 
b Heerlen is in die tijd één van de 
armste / rijkste steden van Nederland. 
 

 
 
4 In 1965 kondigt de regering aan dat de 
mijnen gaan sluiten omdat ze niet meer 
winstgevend zijn.  
a Waarom zijn de mijnen niet meer 
winstgevend? Noem twee oorzaken. 
b Waarom vinden veel Limburgers het in 
eerste instantie niet erg dat de mijnen 
dicht zullen gaan? 
c Denken ze daar later nog net zo over? Leg 
uit waarom wel of niet. 
d Wat gebeurt er met de welvaart in 
Limburg en de mijnstreek na de sluiting 
van de steenkoolmijnen? 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Vind jij het een goede zaak dat de 
steenkoolmijnen in Nederland gesloten 
zijn? Leg uit. 
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