
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 1, oktober 2022 

 

 

Prijs voor sociale strijd en rechtvaardigheid in Limburg 

  

De Hub Cobben Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die 

zich op indrukwekkende wijze voor sociale rechtvaardigheid heeft ingezet en indruk 

heeft gemaakt in Limburg. De prijs is vernoemd naar de legendarische 

vakbondsleider Hub Cobben (1908 – 1976). Cobben leidde duizenden Limburgse 

mijnwerkers op 18 september 1975 tijdens de Mars op Den Haag voor verbetering 

voor de mijnwerkerspensioenen.  

 

“Er wordt wel eens gezegd dat Limburgers tam zijn en nooit in actie kwamen. Dat is 

historisch onjuist. Limburg kent een interessante geschiedenis van acties voor sociale 

rechtvaardigheid. Van de werkvloer tot de buurt.” aldus Martin van der Weerden.  

 

“Deze prijs eert de historische sociale strijd en stimuleert de toekomstige. Hij draagt 

de naam van een gewone man met een enorme gedrevenheid. De Hub Cobben Prijs 

zoekt de beste voorbeelden van mensen die handelen naar de gedachte: Als mensen 

samen in actie komen, is alles mogelijk.” aldus Ron Meyer.  

 

 
 



De prijs is inmiddels drie keer uitgereikt:  

- In 2019 aan Jan van de Ven uit Venray, namens de actievoerders in het primair 

onderwijs voor verlaging van de werkdruk;  

- In 2020 aan Hub Esten uit Maastricht, voor zijn tomeloze inzet voor 

waardevast maken van de pensioenen;  

- In 2021 aan de actiegroep POMS uit Heerlen/Kerkrade, voor de slachtoffers 

van het gebruik van levensbedreigende verf bij defensie.  

 

Wie verdient de Hub Cobben Prijs voor 2022? 

 

1. Kandidaten kunnen vanaf zaterdag 1 oktober tot en met 10 november 

aangemeld worden via mwvdweerden@ziggo.nl ; graag met een toelichting 

waarom deze persoon of organisatie de prijs verdient.  

 

2. Uit de aanbevelingen worden vijf genomineerden geselecteerd.  

 

3. Op 18 november worden de genomineerden bekend gemaakt en begint de 

digitale stemronde. Deze stemronde eindigt op 1 december om 24.00 uur.  

 

De uitreiking van de Hub Cobben Prijs 2022 vindt plaats op vrijdag 2 december 

om 17.00 uur in het Nederlands Mijnmuseum te Heerlen; aan de vooravond van de 

viering van de Heilige Barbara, patrones van de mijnwerkers.  

 

Eindelijk een eigen straatnaam   

 

Na 40 jaar touwtrekken, waarbij lange tijd de brief met de aanvraag “verdwenen” 

was, eindelijk gerechtigheid. Weliswaar geen straat, maar een pad. Wel een mooi pad 

over het voormalige mijnspoor van de Staatsmijn Emma in Hoensbroek, onderdeel 

van de toekomstige “Leisure Lane” door heel Parkstad. 
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Verbreding activiteiten in 2022 

 

Het bestuur van de Stichting Hub Cobben Prijs bestaat uit Peter Heuperman, Wim 

Kortekaas, Ron Meyer, Leo Noy en Martin van der Weerden. Dit bestuur heeft in de 

corona-periode niet stil gezeten. Om de prijs meer in de schijnwerpers te zetten zijn 

dit jaar twee nieuwe activiteiten toegevoegd:  

 

1. De Hub Cobben Rede  

De Hub Cobben Rede werd afgelopen maart voor de eerste maal uitgesproken in de 

kapel bij het Bernardinuscollege door Renske Leijten, het parlementslid dat vooral 

bekend werd vanwege de onthullingen rond de toeslagenaffaire. Zij deed een 

hartstochtelijke oproep om de menselijke maat te hanteren in onze samenleving. 

Respect krijg je niet cadeau, maar zul je moeten afdwingen.  

 

 

     Renske Leijten                                     De Hub Cobben Wandeling 

 

2. De Hub Cobben Wandeling :  “Alleen samen kun je wat!” 

Op zaterdag 23 juli werd dit evenement voor de eerste keer georganiseerd vanaf de 

parkeerplaats voor Kasteel Hoensbroek. Hier op de Klinkertstraat was het verkeers- 

ongeval dat Hub in 1976 noodlottig werd. De wandeling voerde langs de voormalige 

mijnwerkerskolonie De Slak en het voormalige gemeentehuis naar de plek waar 

afgelopen oktober de straatnaam “Hub Cobben Pad” onthuld werd. Wij eindigden in 

het gebouw van de Heemkundevereniging Hoensbroek met koffie/thee en koek. 

Onderweg en na afloop was er voldoende gelegenheid voor verhalen en 

gedachtenuitwisseling.  

 

000    Over de Hub Cobben Nieuwsbrief    000 

 

De Hub Cobben Nieuwsbrief zal voortaan minimaal vier maal per jaar verschijnen 

met nieuws rond activiteiten, sociale wetenswaardigheden en historische 

bijzonderheden. 


