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BEWAREN: 

IN MEMORIAM
WIEL SMEETS  †
Op 24 januari jl. ontvingen we het droevige bericht over het heengaan van onze oud-voorzitter Wiel Smeets op een 
gezegende leeftijd van 90 jaar. 

Persoonlijk heb ik een speciale band gehad met Wiel omdat hij als toenmalige voorzitter van onze vakbond mij ook in 
dienst heeft genomen toen ik op 15 juli 1981 bij de Vakbond ABW kwam werken. 

Ook gaf Wiel mij indertijd in mijn dubbelfunctie van chef de bureau en boekhouder steeds meer de ruimte om me verder 
te verdiepen in de belastingwetgeving om me zodoende in te kunnen zetten voor de belastingservice van de ABW. 

Ik wil Wiel dan ook gedenken door stil te staan bij zijn loopbaan bij de Vakbond ABW en de rol en betekenis die hij speelde.

Wiel Smeets werd op 1 april 1950 door zijn vader – die een van de medeoprichters was van de Vakbond ABW -  lid gemaakt 
van onze vakbond.

Een paar weken later trad hij in dienst van de mijn Wilhelmina. De Willemien (zoals deze mijn in de volksmond genoemd 
werd) vond hij een mooie naam voor een mijn waar een Wiel werkte die met een Mien getrouwd is. Toen op 17 december 
1965 door Joop den Uyl in de schouwburg van Heerlen aangekondigd was dat de Limburgse mijnen gesloten werden, 
gaat Wiel vanwege gezondheidsredenen een paar jaar later – in 1968, 6 jaar voor de sluiting van de laatste Nederlandse 
kolenmijn - weg van de mijn, die een jaar later ook dicht ging. 

Wiel bleef actief in de bond. Zo zat hij namens de bond in het overleg met het FSI, in het overlegorgaan voor de sociale 
werkvoorziening, in het bestuur van het Maatschappelijk werk Hoensbroek en in het bestuur van het GAK, bij de bedrijfs-
vereniging van de mijnwerkers. In 1970 was Wiel gemeenteraadslid in de gemeente Klimmen. En vanaf 1974 wethouder 
Sociale Zaken en als zodanig bestuurslid van het ZOL die de WSW uitvoerde. Dus van drie kanten kreeg hij alle informatie 
van werkgevers- en werknemerskant welke hij met zorg toepaste voor de ABW-leden.

In 1970 werd Wiel Smeets lid van het hoofdbestuur van de bond. Sociale aangelegenheden wordt zijn portefeuille. 

Op 1 oktober 1978 kwam Wiel Smeets als vakbondsbestuurder in vaste dienst van de bond. Hij herinnerde zijn entree in 
de bond nog goed. Hij werd meteen in het diepe gegooid, want op 15 oktober moest hij meteen deelnemen aan het overleg 
bij DSM over het plan om 2000 banen te schrappen. 

Op 1 januari 1980 werd Wiel Smeets voorzitter van de ABW, een functie die hij uitoefende tot 1986, omdat hij gebruik kon 
maken van een regeling waarbij oud-mijnwerkers met 55 jaar met vervroegd pensioen konden gaan. 

Maar Wiel liet zijn ABW niet in de steek, en bleef actief voor de ABW. 

Hij bleef namens de bond in het bestuur van het Algemeen Mijnwerkers Pensioenfonds (AMF), hielp uit tijdens de spreek-
uren voor de leden en deed het eerste jaar ook nog de cao-onderhandeling bij DSM. De jaren daarna bleef hij beschikbaar 
om op het bondskantoor en later thuis de belastingformulieren voor leden in te vullen omdat hij graag en nog steeds de 
belangen van de leden wilde blijven behartigen, iets wat hij ruim 60 jaar deed.

Wiel ademde de Vakbond ABW, want behalve het invullen van de belastingformulieren, was hij redactielid van ons vakblad 
Vizier en participeerde hij in de Geschillencommissie van de Vakbond ABW, in het bestuur van de Stichting Wachtgeld-
fonds Regiovakbond ABW en in het bestuur van de Bondsgroep Gepensioneerden & Uitkeringsgerechtigden.

Wiel zijn laatste en memorabele optreden was op 25 september 2019, de dag waarop ons 75-jarig bestaan werd gevierd, en 
hij het boek ’75 jaar Vakbond ABW’ mocht ontvangen.

Trots als een pauw nam hij die in ontvangst en liet zijn vakbondsidealen nog eens weergalmen: “Het beste bewijs van de 
ernst van weleer, de goede bedoelingen en het harde vechten tegen onze belagers, is het huidige bestaan van de Vakbond 
ABW met een dusdanig draagvlak dat wij in Zuid-Limburg als vakbond meetellen en onze partij meeblazen.”

Wiel Smeets zal voor de Vakbond ABW altijd vermeld blijven als een deskundig, empathische én sociaal krachtige bestuurder.

We wensen zijn weduwe Mien en overige familieleden héél veel sterkte en hopen dat ze troost kunnen vinden in zijn bij-
zondere nalatenschap aan de Vakbond ABW, en het feit dat hij voor ons en voor velen binnen én buiten de bond van zeer 
grote betekenis is.

Jack Hurxkens, voorzitter.


