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SAMENVATTING

2015 is het Jaar van de Mijnen. De voormalige mijnstreek van 

Nederland organiseert een themajaar over haar herkomst, met voor 

inwoners en bezoekers een breed programma aan activiteiten en 

lange-termijnprogramma's.

In 2015 is het vijftig jaar geleden dat toenmalig minister Den Uyl 

aankondigde de kolenwinning te stoppen. Nu, vijftig jaar later, is het 

tijd de balans op te maken. Welk effect hebben de mijnbouwjaren zelf 

en de jaren na de sluiting op het leven van vandaag de dag? En op 

welke manier helpt het mijnerfgoed huidige vraagstukken te 

adresseren?

Het Jaar van de Mijnen (M2015) gaat namelijk over nu: over de 

huidige identiteit en ambitie van de voormalige mijnstreek. Daarbij 

kijkt M2015 terug op haar geschiedenis. Het laat zien hoe enorm groot 

de invloed van het mijnverleden op deze regio is geweest, en hoe 

belangrijk dat verleden is voor toekomstige ontwikkelingen. 

Het is van groot belang om het verhaal van de mijnstreek voor de 

toekomst te verankeren. Zodat ook jonge generaties de geschiedenis 

kunnen voelen en beleven. M2015 bestaat daarom uit twee pijlers:

I. Activiteiten die het verhaal van de mijnstreek zichtbaar en 

beleefbaar maken, langs de drie lijnen cultuur, economie en 

sport. Door goede afstemming en afwisseling van verschillende 

typen activiteiten staan 'de mijnen' een jaar lang integraal op 

de agenda. 

II. De verankering van dat verhaal, bijvoorbeeld door de realisatie 

van een nieuw Nederlands Mijnmuseum – en het draagvlak 

daarvoor –  te versterken. 

Daarbij kan het één niet zonder het ander. 

M2015 is er voor iedereen. Voor iedereen die een band heeft met 

de mijnstreek, maar ook voor bezoekers uit andere delen van het land 

of de Euregio. Speciale aandacht is er voor de oud-mijnwerkers, maar 

ook voor de ‘kleinkinderen’ van de mijnstreek en voor scholieren. Zo 

gaat de beoogde leerlijn voor scholieren over het vergroten van 

historisch besef én over ondernemerschap. Een leerlijn die jonge 

ondernemende mensen met trots bindt aan hun directe leefomgeving 

en aan hun herkomst, en die minder kansrijken emancipeert om 

kansen te grijpen.

Drie thema's fungeren als inhoudelijke leidraad voor de activiteiten 

van M2015. Ze omvatten alle aspecten van het verhaal van de 

mijnstreek, bezien vanuit het heden:

• 'Kolen en Kennis' verbeeldt de kracht van de mijnstreek;

• 'Veelheid aan Gemeenschappen' vraagt aandacht voor de unieke 

sociale structuur van de streek;

• 'Transitie als Traditie' thematiseert de vernieuwingskracht en 

progressieve blik van de streek. 

Het activiteitenprogramma wordt opgehangen aan twee 

kapstokken: drie beeldbepalende momenten gedurende het jaar en 

een langlopende estafette langs wijken. Aan deze kapstokken wordt 

een plusprogramma gehangen.

De uitvoerende organisatie van het Jaar van de Mijnen 2015 wordt 
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neergelegd bij een voor dit project op te richten stichting. Naast 

gemeente Heerlen nemen partnersteden zitting in het 

stichtingsbestuur.

Voor het Jaar van de Mijnen 2015 is een wensbegroting van 

€ 6.000.000,- opgesteld, waaraan niet alleen gemeente Heerlen een 

substantiële bijdrage levert maar hopelijk ook andere mijngemeenten, 

provincie Limburg en andere financiers.

Het enthousiasme voor M2015 heeft zich breed verspreid; 

tientallen organisaties en groepen nemen reeds initiatief of hebben 

M2015 ondergebracht in hun eigen programma. De betrokkenheid uit 

de maatschappij is groot.
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INLEIDING

In 2015 organiseert de Nederlands-Limburgse mijnstreek een the-

majaar over haar herkomst, uiteraard gekoppeld aan haar toekomst. 

Want het mijnverleden verbindt de verschillende delen van Zuid-

Limburg in een gedeelde historie, en daarmee in gedeelde verhalen, 

culturen en landschap pen. Het zichtbaar maken, benoemen en delen 

van dit gemeenschappelijk cultureel kapitaal heeft een enorme 

kracht die kan worden ingezet voor de ontwikkeling van deze regio. 

De gemeente Heerlen heeft daarom het initiatief genomen om 

2015 uit te roepen tot het Jaar van de Mijnen, in dit plan verder 

aangeduid als M2015. Een jaar waarin Nederland op betekenisvolle 

wijze stilstaat bij het verhaal van de mijnstreek. Dat doet Heerlen niet 

alleen: de gemeente heeft de samenwerking gezocht met andere 

mijnstreekgemeenten, instellingen, bedrijven en organisaties om 

M2015 de impact te geven die het verdient. Een jaar ook met een 

blijvend resultaat, omdat tijdelijke activiteiten en structurele 

veranderingen elkaar in M2015 versterken. 

Dit programmaplan is een antwoord op de vraag hoe het 

mijnverleden tijdens M2015 kan worden ingezet voor de toekomst. De 

eerste vier hoofdstukken bevatten een programmatische blauwdruk 

met een beschrijving van het themajaar en een antwoord op de vragen 

wat M2015 bij wie teweeg brengt en wie daarbij betrokken zijn. 

Daarnaast biedt het een concreet programmamodel, inhoudelijke 

kaders en aanbevelingen voor organisaties. Het laatste hoofdstuk van 

het plan biedt aanvullende informatie over de uitgangspunten en 

achtergrond. 

Het is essentieel om het verhaal van de mijnstreek voor de 

toekomst te verankeren. Zodat ook toekomstige generaties de 

geschiedenis kunnen voelen en beleven. M2015 bestaat daarom uit 

twee pijlers: één gericht op activiteiten die het verhaal van de 

mijnstreek zichtbaar en beleefbaar maken, en één gericht op de 

ankerpunten van dat verhaal. 

Daarbij kan het één niet zonder het ander. Verankering heeft 

alleen zin als mensen begrijpen welke relevantie het verhaal voor hun 

eigen leven en hun eigen geschiedenis heeft. En activiteiten hebben 

alleen zin als de veranderingen die ze beogen nog lang worden 

uitgedragen. 
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M2015 gaat van start in de eerste maanden van 2015. Dat betekent 

dat de tijd dringt. Maar er is al veel gebeurd: op dit moment worden 

ideeën  uitgewerkt, producties voorbereid, plannen aangedragen. Het 

draagvlak onder professionals en amateurs is groot, net als de inzet 

waarmee organisaties al maanden, vooruitlopend op de formele 

besluitvorming, aan de slag zijn. Dat is bijzonder, omdat het getuigt 

van een solide basis én van de noodzaak van het project. M2015 is een 

logische en vereiste stap van een regio in ontwikkeling.

Het enthousiasme waarmee de voorbereidingen voor M2015 al zijn 

ingezet, heeft zich breed verspreid. De betrokkenheid uit verschillende 

maatschappelijke sectoren (cultuur, economie, sport, welzijn, 

ruimtelijke ontwikkeling, onderwijs en wetenschap) komt in dit plan 

aan bod. Onderlinge verbindingen en cross overs – tussen 

maatschappelijke sectoren, tussen professionals en amateurs, tussen 

instellingen of gemeentes – zijn gewenst, maar niet verplicht. Om te 

zorgen dat iedereen mee kan doen, biedt dit document een totaalplan, 

een integrale benadering waarin elk element in verband staat met de 

rest van het plan. 

Het programmaplan is tot stand gekomen in een 

voorbereidingsperiode van bijna drie jaar, te beginnen bij de 

bekendmaking van het initiatief door Paul Depla, burgemeester van 

Heerlen, in januari 2011. Gedurende die periode is er gesproken met 

mensen uit alle geledingen in het veld. Dit stuk is mede de weerslag 

van die gesprekken. 

Overigens hadden er nog veel meer gesprekken kunnen plaatsvinden, 

want ondanks de inzet van alle betrokkenen bleek het ondoenlijk om 

aan alle enthousiaste signalen even goed gehoor te geven. 

Gelukkig geeft M2015 alle ruimte aan eigen initiatief.
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KADER

M2015 IN HET KORT 

Het mijnverleden leeft in Limburg. En terecht: het mijnverleden is 

meer dan relevant voor nu en voor de toekomst van deze streek. 

Vrijwel alle elementen in het stedelijk gebied hebben een relatie met 

dat verleden: landschap, infrastructuur, cultuur, sociaal-maatschap -

pelijke vraagstukken, economie. Het zichtbaar maken en duiden van 

de alomvattendheid van het mijnverleden, en daarmee van de rele-

vantie die dat verleden nu nog heeft, is de essentie van M2015.

Het aanwezige mijnerfgoed, materieel en immaterieel, is een 

actuele en relevante waarde voor het schetsen van toekomstambities 

en toekomstscenario's. 
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Daarbij ligt de nadruk niet op wat er geweest is, maar op wat er 

teweeg is gebracht. Welk effect hebben de mijnbouwjaren zelf, de 

jaren na de sluiting, de jaren van sloop en vereffening, op het leven 

van vandaag de dag? En op welke manier helpt het mijnerfgoed 

huidige vraagstukken te adresseren? 

M2015 levert een bijdrage aan de ambitie van de voormalige 

mijnstreek om zich te versterken vanuit haar herkomst en om zich met 

haar innovatiepotentieel te profileren. M2015 wil het mijnverleden 

ideëel en materieel voor de toekomst inzetten voor het uitbouwen van 

een nieuwe regionale identiteit.

Het mijnverleden is een geschiedenis die zich niet alleen kenmerkt 

door tragiek en tegenslag, maar ook door veerkracht, kennis en 

economische voorspoed. Het innovatiepotentieel van deze regio was 

en is enorm. En dat mag iedereen weten—niet in de laatste plaats de 

eigen inwoners. M2015 wordt daarom bovenal een jaar voor en door 

de inwoners van de regio en de stad zelf. Het is een themajaar over het 

verhaal van de mijnstreek, waarin voor inwoners en bezoekers een 

breed programma aan activiteiten plaatsvindt. De publieke viering van 

een thema dat lang niet altijd feestelijk was, maar dat het verdiend 

geëerd, herdacht, en opnieuw benoemd te worden. Én een jaar waarin 

activiteiten uitmonden in concrete en blijvende resultaten: een nieuw 

Nederlands Mijnmuseum bijvoorbeeld, of doorlopende leerlijnen in 

het onderwijs.

Een groot deel van de activiteiten komt voort uit initiatieven in 

buurten en wijken, een ander deel vanuit het amateur- en 

professionele (kunsten)veld. Het programma bevat onderdelen die een 

landelijk publiek naar de regio trekken, maar het concentratiepunt van 

de activiteiten is de gehele voormalige Nederlandse mijnstreek.

AMBITIE

Het mijnverleden leeft nog steeds voort, maar in een vorm die 

minder zichtbaar of herkenbaar is dan de fysieke overblijfselen van 

een vergelijkbaar verleden in bijvoorbeeld Genk (BE) of Essen (DE). 

Daarom is het nodig dat verleden zichtbaar en beleefbaar te maken. Er 

samen met de generatie die betrokken was bij de mijnindustrie nog 

eenmaal bij stil te staan en waardering uit te drukken voor het werk 

dat er is verricht. 

Bewustwording van het mijnverleden geeft de huidige inwoners de 

mogelijkheid zich met de geschiedenis van de stad of streek te 

identificeren. Zo kent Parkstad een unieke bevolkingssamenstelling en 

stedenbouwkundige structuur die rechtstreeks voortkomen uit dat 

verleden. Het is een eigenzinnige, eigentijdse en innovatieve 'stad', die 

een beter profiel verdient dan het wat sombere imago dat nog teveel 

aan de regio kleeft. Het programma van M2015 sluit aan bij de 

kwaliteiten van de stad en de streek. Het biedt alle ruimte voor 

experiment en nodigt iedereen – inwoners, instellingen, bedrijven en 

verenigingen – uit om mee te doen. 

Het gemeenschappelijk mijnverleden verbindt een groot aantal 

gemeenten in Limburg en over de grens in België en Duitsland. 

Samenwerking is vanzelfsprekend, ook om te verankeren wat bewaard
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moet blijven en om de nog aanwezige kennis over het mijnverleden 

vast te leggen en te bewaren. Daarbij is ook versterking van de 

bestaande infrastructuur onontbeerlijk. Zo wordt M2015 geen op 

zichzelf staand project, maar een tussenstop op weg naar de 

toekomst.

Voor M2015 is een aantal uitgangspunten geformuleerd in 
zogenaamde sleutelbegrippen. Lees ze hier (p. 70)

KANTELMOMENT

M2015 valt samen met een kantelmoment in de geschiedenis van 

deze regio. Dit is namelijk het moment waarop het erfgoed wordt 

overgedragen aan een jongere generatie: de eerste generatie die het 

mijnverleden niet uit eigen herinnering, maar slechts uit overlevering, 

uit geschiedenisboekjes, uit verhalen of van overblijfselen uit het 

verleden kent. 

Deze jongere generatie staat op grotere afstand van de 

gebeurtenissen. Voor oudere generaties is de verhouding tot het 

mijnerfgoed vaak ambivalent. Nu is het tijd de geschiedenis over te 

dragen aan een generatie die nog moet ontdekken hoe dat zit. En die 

er zijn eigen geschiedenis van kan maken, met eigen verhalen en eigen 

accenten.

In 2015 spreken we weer even van de oostelijke en westelijke 

mijnstreek. Dit stedelijk gebied is gevormd door de mijnen, in al 

haar haarvaten, en zal over honderd jaar nog steeds een 

voormalige mijnstreek zijn.

Waarom vindt het Jaar van de Mijnen in 2015 plaats? Lees het hier (p.
68)

PROGRAMMAPLAN JAAR VAN DE MIJNEN 2015 – JANUARI 2014 M2015 IN HET KORT 11



DOELSTELLINGEN

Met het opruimen van de mijnterreinen na de sluitingen werd een 

belangrijk deel van de geschiedenis gewist. M2015 maakt deze ge -

schiedenis in al haar complexiteit een jaar lang zichtbaar, beleefbaar 

en bespreekbaar. Maar waarom eigenlijk? Wat willen we daarmee be-

reiken?

De ambitie om nu en in de toekomst te bouwen op het 

mijnverleden is geen doel op zich, maar een noodzakelijke stap om de 

regio vooruit te helpen. Daarbij gaat M2015 uit van een integrale en 

langdurige aanpak die initiatieven op terreinen als cultuur, onderwijs, 

economie, stadsontwikkeling, sport en burgerparticipatie met elkaar 

verbindt – ook na 2015. M2015 is een manifest voor de toekomst, een 

jaar dat inspireert tot structurele ontwikkelingen.

Voor het programma van M2015 roept die ambitie twee vragen op: 

Hoe is het verhaal rond ons mijnerfgoed vandaag de dag zichtbaar te 

maken en te verankeren? En op welke wijze tekent het mijnverleden 

het toekomstig verhaal van onze regio?

Beide vragen zijn alleen te beantwoorden vanuit een perspectief 

dat afwijkt van de geijkte invalshoeken. Vanuit dat besef is de 

kerndoelstelling van M2015 als volgt geformuleerd:

M2015 DAAGT STAD EN LAND UIT ZICH OPNIEUW TOT DE 
HERKOMST VAN DEZE REGIO TE VERHOUDEN EN DEZE TE 
RELATEREN AAN DE TOEKOMSTAMBITIE VAN DE STREEK.

Met M2015 begrijpen inwoners en bezoekers de regio beter. Ze 

zien welke klappen de streek te verduren had. Ze zien de oorsprong 

van armoede en de oorzaak van neerslachtigheid. Ze zien de gaten in 

het stedelijk weefsel, ook al zijn die gevuld met beton. Ze zien sociale 

structuren die normaal verborgen blijven onder alledaagse 

bezigheden, ze zien fysieke overblijfselen waaraan ze zomaar voorbij 

liepen. 

Maar toeschouwer en participant zien ook dat er kansen liggen, 

dat de veerkracht van toen inspireert voor de toekomst en dat de 

innovaties van nu kunnen bouwen op de innovaties van toen. Dat de 

open en eigenzinnige identiteit veel gebracht heeft, en nog veel meer 

kan brengen. 
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Daarmee zet M2015 de bestaande beeldvorming op zijn kop. Er 

schuilen nieuwe verhalen in een oude  geschiedenis, hoe vaak die ook 

al beschreven en bezongen is. Want dat is hij. De belangstelling voor 

het mijnverleden is groot en er zijn tal van initiatieven rondom het 

thema. Toch blijft de maatschappelijke impact van al die activiteiten 

gering. M2015 verschilt van alle eerdere initiatieven door de integrale 

aanpak. En door de strenge selectie: alleen activiteiten die een 

voorwaartse dynamiek genereren maken onderdeel uit van het 

programma. 

De subdoelstellingen in dat proces zijn:

✔ M2015 vergroot de zichtbaarheid en beleefbaarheid van het 

verhaal van de mijnstreek 

✔ M2015 draagt het verhaal van de mijnstreek over aan volgende 

generaties

✔ M2015 vergroot de mogelijkheden tot identificatie met stad en 

streek en versterkt de verbondenheid van inwoners onderling

✔ M2015 versterkt het herwonnen elan en verbetert het imago 

van stad en streek

UITGANGSPUNTEN

Aan het formuleren van de doel- en subdoelstellingen ligt een 

aantal uitgangspunten ten grondslag. Dat zijn:

 

Erfgoed is dynamisch, en van iedereen
Erfgoed is een breed concept. In de huidige context omvat het alles 

wat er, materieel en immaterieel, voortkomt uit de tijd van de 

mijnindustrie. Erfgoed is ook een dynamisch concept. Mensen kiezen 

hun erfgoed, dat wil zeggen: wat ze erfgoed noemen en wat niet, en 

wat ze daar vervolgens mee doen, is een keuze die ze zelf maken. Als 

tijden veranderen, kunnen ook die keuzes veranderen. Misschien 

worden er zaken tot erfgoed bestempeld die dat stempel voorheen 

nooit droegen. Of krijgt het bestaande erfgoed een nieuwe betekenis 

of een andere invulling. 

Tot voor kort overheerste het sluitingstrauma de herinnering aan 

het mijnverleden, nu wordt het tijd voor een beeld dat meer recht doet 

aan de ambivalentie van de geschiedenis. M2015 wordt dan ook een 

jaar voor en door de inwoners van de mijnstreek om zelf hun erfgoed 

te kiezen. Om de wordingsgeschiedenis van de streek opnieuw te 

schrijven. En om een nieuwe route uit te stippelen voor de toekomst. 
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Erfgoed vervult immers een belangrijke rol in de  identificatie met 

de eigen streek. Het maakt mensen bewust van waar ze vandaan 

komen en biedt hen kansen om zich op een positieve manier tot 

heden en toekomst te verhouden. Als de tijd er rijp voor is, kan de 

keuze voor een bepaalde representatie, voor een nieuw verhaal, 

nieuwe ontwikkelingen in gang zetten. 

    Meer over dynamisch erfgoed (p. 67)

Onderzoek – Universiteit Maastricht zou onderzoek kunnen 

verrichten naar M2015 als context voor de maatschappelijke 

functie van dynamische erfgoed.

Verhalen en ontmoetingen
De mijnstreek telt niet één verhaal, maar wel duizend. Het 

mijnerfgoed bestaat uit vele afzonderlijke, persoonlijke verhalen, te 

vinden in buurten, het verenigingsleven en het sociale leven in het 

algemeen. Nu zijn dat nog tamelijk geïsoleerde verhalen die los van 

elkaar, elk in hun eigen context, bestaan. Tijdens M2015 worden de 

mijnstreekverhalen verbonden tot één gedragen macronarratief voor 

de toekomst. 

Diversiteit en eigenheid
De voormalige mijnstreek wordt gekenmerkt door een gedeeld 

verleden: de opkomst, bloei en neergang van de mijnindustrie. 

Minstens zo belangrijk als dat gedeelde verleden zijn echter de 

verschillen. Tussen buurten, wijken, gemeenten, parochies, 

verenigingen of sociale groepen bestaan grote verschillen. Ook die 

komen voor een deel voort uit het verleden: de verschillende mijnsites 

hadden bijvoorbeeld elk hun eigen identiteit. M2015 maakt dankbaar 

gebruik van dat gegeven. 

Museum Het Domein Sittard realiseert een programma rond 

mijnen en heiligen. Maar weinig mensen weten dat Sint-Barbara 

niet de enige beschermheilige was van werkers ondergronds.

CONTEXTEN

Gewist verleden
Dát in deze regio het mijnverleden minder evident is, komt 

doordat er rigoureus is opgeruimd. Na de mijnsluitingen in de jaren 

zestig maakte de operatie 'Van zwart naar groen' in de oostelijke 

mijnstreek een abrupt einde aan veel fysieke overblijfselen van de 

mijnbouwindustrie. De meeste industriële gebouwen, inclusief 
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mijnschachten, koeltorens en schoorstenen, werden met de grond 

gelijk gemaakt.

Daarmee werd het moeilijker het verleden een plek te geven en 

hield de ambivalente houding ten opzichte van het mijnverleden stand. 

Om met Nic Tummers te spreken: het onthouden is ons onthouden. 

De restanten van een eens zo bloeiende industrie werden 

opgeruimd en er werd niet meer over gesproken. Vooral dat laatste is 

opvallend. Deze samenleving – en daarmee bedoelen we niet alleen de 

mijnstreek, maar ook de rest van Nederland – heeft haar eigen 

verleden een tijdlang gewist. Er werden boeken geschreven, 

initiatieven genomen, maar niet met een omvang en impact die recht 

deden aan de geschiedenis. 

Voor de jongere generaties ligt daar een grote uitdaging. Want hoe 

krijg je zicht op een verleden dat grotendeels aan het oog onttrokken 

is? En hoe geef je, vanuit dat gegeven, richting aan de toekomst? 

Daarom blaast M2015 het stof van oude verhalen en geeft het 

ruimte aan nieuwe, daarom zorgt M2015 dat iedereen kan zien, horen, 

voelen en beleven hoe dat verleden in alle facetten van onze 

samenleving een rol speelt. Zodat ook de jongere generatie met die 

geschiedenis aan de slag kan.

PROGRAMMAPLAN JAAR VAN DE MIJNEN 2015 – JANUARI 2014 DOELSTELLINGEN 15

Bewoners leverden ideeën aan voor een nieuwe invulling van het oude mijnspoor dat 

van Nuth, via Hoensbroek naar Brunssum liep.



Drie generaties: de overdracht
Het Jaar van de Mijnen vindt plaats op een kantelmoment in de 

geschiedenis van het mijnverleden in de regio Zuid Limburg. Dit is het 

moment waarop herinnering overgaat in geschiedschrijving. De Duitse 

historicus Jan Assmann beschrijft deze overgang als de transitie van 

communicatief geheugen naar cultureel geheugen. Communicatief 

geheugen is vergelijkbaar met het nu nog aanwezige weefsel van 

herinneringen aan het mijnverleden van diegenen die het hebben 

meegemaakt. 

Dit geheugen is onstabiel en heeft de levensduur van een 

generatie. Cultureel geheugen is een gecollectiviseerde versie van deze 

herinneringen en is onmisbaar voor de vorming van een gedeelde 

identiteit. De cultivering van een gedeeld geheugen geeft vorm aan en 

stabiliseert het zelfbeeld van een gemeenschap. Als zodanig is het een 

longue durée geschiedenis.

Het hebben van een culturele herinnering is daarmee onmisbaar 

voor de vorming en verankering van een gedeelde identiteit. De 

beroemde Duitse schrijver en filmmaker Alexander Kluge wijst ook op 

het belang van de representatie van het verleden door en voor de 

volgende generatie. Het is een voorwaarde voor het ontstaan van een 

actieve en dynamische publieke ruimte. De verbeelding van het 

verleden nodigt namelijk uit tot discussie en reflectie. Het draagt bij 

aan het ontstaan van verbindingen tussen generaties, tussen het 

publieke en het individuele en tussen het politieke en het alledaagse. 

Met deze functie vormt een actieve publieke ruimte de basis voor 

verandering en vooruitgang van een gemeenschap.

M2015 draagt het rentmeesterschap over ons materiële en 

immateriële erfgoed over aan de jongere generatie. Daarbij valt één 

generatie een beetje tussen de wal en het schip: de kinderen van de 

oud-mijnwerkers. Ze hebben de sluiting en de moeilijke periode 

daarna bewust meegemaakt. Ze hebben er lang de lasten van 

gedragen: ze kwamen van school toen de werkeloosheid eind jaren 

zeventig zijn hoogtepunt bereikte (in Heerlen meer nog dan in de rest 

van het land) en de stad langzaam maar zeker ten prooi viel aan 

junkies en drugstoeristen. 

Toch kiest M2015 niet de deze generatie, maar de generatie na hen 

als primair vertrekpunt voor activiteiten. De kinderen kunnen nog uit 

hun eigen herinneringen putten, de kleinkinderen missen dat 

vermogen. De focus ligt daarom op hen: de kleinkinderen die 

onderhand volwassen zijn en behoefte hebben aan inzichten die 

bijdragen aan verklaringen voor actuele verschijnselen en aan een 
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positief identiteitsbewustzijn van de streek.

Nederlands verhaal
Het mijnverleden heeft zijn diepste sporen nagelaten in de 

oostelijke en westelijke mijnstreek, de gebieden die we nu Parkstad 

Limburg en Sittard-Geleen noemen. Maar de mijnhistorie is geen 

regionale geschiedenis. Het verhaal van de mijnstreek is een verhaal 

van nationaal belang. Jarenlang was de mijnstreek de grootste 

economische factor van het land. De streek behoorde tot de 

welvarendste gebieden van Nederland. Veel mensen in het land 

hebben nog steeds een persoonlijke band met de regio. In de 

hoogtijdagen van de industrie wierven de mijnen arbeiders in andere 

delen van het land. Na de sluiting bleven sommigen in Limburg wonen, 

anderen zochten hun geluk elders. Van de Limburgse werknemers 

vertrokken vooral de hoogopgeleiden naar de Randstad of naar 

andere delen van het land – een 'traditie' die nog steeds voortduurt. 

Ook om andere redenen heeft het mijnverhaal een relevantie die 

ver uitstijgt boven de regio. De vraagstukken waarmee de voormalige 

mijnstreek kampt lopen vooruit op ontwikkelingen in de rest van het 

land. Krimp, vergrijzing, werkloosheid, herstructurering – Limburg 

raakt er nauwelijks nog opgewonden van, in tegenstelling tot delen van 

het land die ontwikkelingen als deze als een donkere wolk zien 

naderen. 

Bovendien is de programmering van M2015 ambitieus genoeg om 

een (boven)landelijk publiek aan te spreken en daarmee ook het 

toekomstig verhaal van de mijnstreek tot een landelijk thema te 

maken. Reden genoeg voor Nederland om de regio in 2015 goed in de 

gaten te houden.

Landelijke zichtbaarheid – Momenteel lopen twee initiatieven 

voor tv-producties bij respectievelijk KRO en VPRO. Elk met een 

eigen format en voor aparte doelgroepen, maar beide aansluitend 

aan de thematiek van M2015. Daarnaast heeft AVRO toegezegd de 

jeugdserie Tien Torens Diep in 2015 te zullen herhalen. 

Nederlanders met mijnstreek-roots – In het kader van M2015 

worden Nederlanders met een (familie)band met de mijnstreek 

uitgenodigd zich op één of andere wijze te verhouden tot die 

persoonlijke herkomst. Te beginnen met prominente Nederlanders, 

uit alle maatschappelijke sectoren.

Euregio & Europa / internationaal venster
Er is nog een context die voor M2015 relevant is. Dat is de 

Europese component, in geografisch en in cultureel opzicht. Het 

buitenland is letterlijk dichtbij en de landsgrenzen van de Euregio 

bevinden zich op een steenworp afstand van de voormalige mijnsites 

aan beide kanten van de grens. Daarnaast is de voormalige mijnstreek 
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een smeltkroes van Europese identiteiten en nationaliteiten die vanaf 

eind negentiende eeuw in snel tempo ontstond: Europa in het klein. 

Bovendien ligt de bakermat van het huidige Europa in de kolen- en 

staalbekkens van Noordwest-Europa.  De Europese Gemeenschap van 

Kolen en Staal (EGKS) heeft de weg gebaand voor verdere Europese 

integratie. Enkele van de constitutionele vergaderingen van de EGKS 

vonden in de mijnstreek (in Heerlen) plaats.

Opgebouwde relaties  – Als onderdeel van de kandidaatstelling 

Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 zijn voor M2015 contacten 

gelegd en samenwerkingen aangegaan in de Euregio, met name in 

de omgeving Aken en Genk. Het opgebouwde netwerk wordt in 

stand gehouden en uitgebreid.

Europese kansen – Europa kent meerdere post-industriële 

mijngebieden met transitievraagstukken die vergelijkbaar zijn met 

die van de voormalige Nederlandse mijnstreek. Het vergelijken van 

transitiemodellen in Europees verband kan nieuwe inzichten 

bieden. Verschillende Europese programma's zijn mogelijk 

kansrijk.
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VOOR WIE?

M2015 is er voor iedereen. Vooral voor iedereen die een band heeft 

met de mijnstreek: de bewoners van de mijnkoloniën, de boortelin-

gen uit de voormalige vroedvrouwenschool, de oud-mijnwerkers en 

hun vrouwen, de kinderen van de voormalige kolenboer, de werkne-

mers van DSM en APG, de bezoekers van het Glaspaleis. Kortom: voor 

iedereen die in de mijnstreek woont of werkt, die er geboren is of 

opgegroeid. 

Maar M2015 is er ook voor de reizigers die door het 

schachtgebouw van de Oranje-Nassau I worden verwelkomd. Voor de 

bezoekers uit andere delen van het land of uit de Euregio, die niet per 

sé een band hebben met de Nederlandse mijnstreek, maar die  wel 

geïnteresseerd zijn in de historie van deze streek of die gegrepen 

worden door de dynamiek en de ambities van de regio. 

Binnen die grote groep mensen onderscheidt M2015 een aantal 

accentgroepen, groepen naar wie binnen het programma van M2015 

speciale aandacht uitgaat. Symbolisch zijn die groepen te 

karakteriseren als drie mijnstreekgeneraties: de mijnwerkers en 

andere direct betrokkenen; de generatie van hun kinderen, die de 

post-tijd bewust meemaakte; de generatie van hun kleinkinderen, die 

op grotere afstand van de geschiedenis leeft. 

Binnen het programma van M2015 komt die verdeling in 

generaties niet letterlijk terug. Maar indirect is hij, als een soort 

onzichtbare categorisering, in elk programmaonderdeel terug te 

vinden.

ACCENTGROEPEN

Jongere generatie, met binding
De 'kleinkinderen' van de mijnstreek, al dan niet woonachtig in de 

voormalige mijnstreek. De jongere generatie herkent de pijn van de 

stad en haar inwoners, maar heeft geen affiniteit met het merendeels 

sombere narratief dat de mijnstreek tekent. Ze is nieuwsgierig en 

begaan met het lot van de regio, en wil vooruit met oprechte aandacht 

voor wat geweest is.
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Begrip voor de herkomst van de regio is essentieel om richting te 

kunnen geven aan de toekomst. Deze groep begrijpt dat en probeert 

de impact van het gebeurde te vatten. Ze zoekt naar inspiratie in de 

mijngeschiedenis en vindt in M2015 non-geschiedkundige parallellen 

met het heden. Ze is er trots op een kind van de mijnstreek te zijn. 

Oud-mijnwerkers
Oud-mijnwerkers hebben een status aparte in M2015. Zíj zijn de 

enigen die uit eerste hand kunnen vertellen hoe het was, zíj weten dat 

de mijnindustrie Nederland draaiende hield tijdens de oorlog en in de 

wederopbouwperiode, zíj maakten de bloeiperiode van de streek 

mogelijk. Maar ze werden ook afgeserveerd, bedankt voor de moeite. 

Sommigen hebben het verleden een plaats kunnen geven, bij 

anderen overheerst de pijn van gekrenkte trots of erger. Aan grote 

publieksactiviteiten hebben ze, tenminste in hun rol als oud-

mijnwerker, weinig behoefte. Wel aan de ontmoeting met kameraden. 

En misschien vertellen ze dan, als hun klein- of achterkleinkind daarom 

vraagt, nog één keer hoe het was.
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Een werkgroep van oud-mijnwerkers heeft meegedacht over 
activiteiten specifiek voor deze groep. Lees meer over hun ideeën, p.
65.

Bewoners van de mijnstreek
Veel bewoners van de mijnstreek hebben een persoonlijke binding 

met de geschiedenis van de regio. Hun vader of grootvader werkte bij 

de mijn, ze wonen in een mijnkolonie of kijken uit op een steenberg, ze 

hebben Pools, Sloveens of Italiaans bloed. Anderen hebben geen 

andere binding met het mijnverleden dan het feit dat ze wonen in een 

gebied dat voorheen bekend stond als de oostelijke of westelijke 

mijnstreek.

Beide groepen, met of zonder persoonlijke binding met de streek, 

vinden in M2015 mogelijkheden zich met hun eigen omgeving te 

identificeren. Ze herkennen hun eigen achtergrond in de 

migrantengeschiedenis, zien er de basis van een sociale structuur 

waarvan ze zelf deel uitmaken. Ze leren hun fysieke omgeving kennen 

als een gevolg van de herkomst van de streek. En ze worden 

uitgedaagd zich opnieuw tot die omgeving – in materiële en 

immateriële zin – te verhouden. 

Scholieren en studenten
Een generatie op verre afstand van het verleden, hun geboortejaar 

dichter bij de millenniumwisseling dan bij de sluiting van de mijnen. 

Het mijnverleden kennen ze alleen uit geschiedenisboeken en musea, 

misschien nog uit de verhalen van een groot- of overgrootvader. Maar 

dat zijn oude mannen, dus wat hebben die verhalen met hun eigen 

leven te maken? 

Met M2015 blijkt het verleden helemaal niet zo ver weg. De 

geschiedenis ligt om de hoek, is te zien vanuit elk raam, te vinden 

onder elke steen. Je moet alleen even weten waar je moet kijken. 
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Belangstellenden
Een mengelmoes: divers in leeftijd en levensstijl, op soms grote 

afstand – letterlijk en figuurlijk – van de mijnstreek. Ze komen zelden in 

de mijnstreek, kijken misschien zelfs met enig dedain hoe de regio 

worstelt met Grote Vraagstukken. Hebben wel of geen bijzondere 

belangstelling voor het mijnverleden. Maar ze zijn wél geïnteresseerd 

in aansprekende programmering op terreinen van cultuur, sport en 

economie. En ze zijn van harte welkom, want ook dát is de voormalige 

mijnstreek.

THEMA: KOLEN EN KENNIS

De thema’s  'Kolen en Kennis', 'Veelheid aan Gemeenschappen' en 

'Transitie als Traditie' fungeren als inhoudelijke leidraad voor de pro-

grammering van M2015. De thema's nodigen uit tot de verbeelding 

van de veerkrachtige, dynamische en onderscheidende aspecten van 

het mijnverleden in deze regio. Ze dienen als inspiratiebron voor het 

samenstellen en creëren van voorstellen, tentoonstellingen en eve -

nementen tijdens M2015 en worden door de selectiecommissies ge -

bruikt als instrument om de inhoudelijke cohesie van het programma 

te waarborgen. 
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Daarbij nodigt M2015 uit tot een zo breed mogelijke opvatting van 

de verschillende thema's, met volop ruimte voor onverwachte 

duidingen en spannende interpretaties – één van de centrale 

doelstellingen van M2015 is immers het generen van nieuwe verhalen 

over het mijnverleden. 

Het thema 'Kolen en Kennis' is afgeleid van een set van vier 

gebrandschilderde ramen, in 1927 in opdracht van De Staatsmijnen 

door Henri Jonas vervaardigd. De ramen bevonden zich in het 

hoofdkantoor van De Staatsmijnen in Heerlen-Centrum, ook wel 'de 

boerderij' genoemd. De ramen verbeelden op een aansprekende 

manier de kracht van de mijnstreek: de mijnwerker net zo belangrijk 

als de ingenieur, de één het symbool van de ondergrondse werkkracht, 

de ander het symbool van de bovengrondse innovatiekracht. 

In plaats van ongelijkheid en onderdrukking symboliseert dit werk 

een dynamisch samenspel van  ondergrondse en bovengrondse 

werelden. Het beeld is daarmee relevant als boegbeeld voor de 

geschiedenis van deze streek. Want precies dit samenspel tussen 

mijnwerker en ingenieur maakte Zuid-Limburg decennialang tot de 

economische motor van Nederland en de Limburgse mijnstreek tot 

een van de modernste en technologisch vooruitstrevendste regio's van 

West-Europa. 
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M2015 staat stil bij de ongekende kracht die het ondergrondse en 

het bovengrondse, de kolen en de kennis, samen teweegbrachten. 

Daarmee kijkt M2015 voorbij het sluitingsdrama en de moeilijke jaren 

daarna in een poging de prestaties en de betekenis van de mijnjaren 

ten volle te duiden. 

Maar het beeld van het mijnverleden als samenspel van 

onderaardse en bovenaardse krachten is vooral ook bedoeld als een 

tot de verbeelding sprekende en uitnodigende metafoor om het 

verleden te duiden en te verkennen. 'Kolen en Kennis' kan aanleiding 

zijn om andere tegenstellingen te verkennen, zoals die tussen de 

wereld van de noeste lichamelijke arbeid enerzijds, en de levenswereld 

van de geprivilegieerde klasse anderzijds. Of tussen de huidige 

kennisindustrie en andere arbeidsvormen en de arbeidsverdeling. We 

spreken nu niet meer over bovengronds en ondergronds, maar er zijn 

wel degelijk parallellen met toen.

Tot slot komt ook de beleving van de mijnen in het thema terug. 

Denk aan iconische tegenstellingen als licht en donker, arm en rijk, 

veiligheid en gevaar, kameraadschap en naijver. 

Nederlands Mijnmuseum – Het Nederlands Mijnmuseum heeft 

plannen voor een uitbreiding, waarmee het museum kan 

uitgroeien tot een centrum dat recht doet aan de plek die de 

mijnindustrie in de Limburgse en Nederlandse geschiedenis 

inneemt. M2015 dient als katalysator voor deze ambitie en ziet het 

Nederlands Mijnmuseum bij uitstek als één van de ankerpunten 

van het verhaal van de mijnen. Zodat ook de generaties ná 2015 

kunnen zien, voelen en beleven wat die geschiedenis nu eigenlijk is.
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Regulier programma aangehaakt –  Alle cultuurinstellingen 

passen hun reguliere programmering aan op M2015. Zo heeft 

Parkstad Limburg Theaters de Philharmonie Zuid-Nederland 

bereid gevonden om in 2015 de Vijfde Symfonie van Mahler te 

programmeren. Een mooie muzikale insteek en een werk vol 

transitie van het duister naar het licht.

Data Mining – De ondergrondse gangenstelsels, vaak kilometers 

lang, spreken nog steeds tot de verbeelding. Omdat de industriële 

gebouwen bovengronds nagenoeg verdwenen zijn, is het 

interessant de ooit aanwezige steenkolenmijnen op een andere 

manier zichtbaar te maken. Qua oppervlakte vormde het 

ondergrondse het grootste deel van het mijnbedrijf. De eigenlijke 

werkplaatsen van de mijnwerkers zijn honderden meters onder de 

grond nog quasi intact (wellicht ingestort en ondergelopen, maar 

toch). Bovengrondse spiegeling van de wereld ondergronds, 

bijvoorbeeld met de hulp van een landschapskunstenaar, maakt 

de omvang en fysieke reikwijdte van die verborgen wereld opnieuw 

tastbaar.
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Carbon Valley – Nog steeds is deze regio de vindplaats van 

(hernieuwbare) energie. Op welke wijze weten we de innovatieve en 

technologische slagkracht van weleer te re-activeren? M2015 kan  

een versterkende rol vervullen in het leggen van cross overs tussen 

economie en cultuur. Al lijkt het op het eerste oog niet altijd 

vanzelfsprekend, het mijnverleden en industrieel erfgoed zijn een 

relevant bindmiddel daarbij. Er is een link te leggen tussen de 

nieuwe economie, mijnbouwkennis en 'nieuwe' kennis. Laat zien 

hoe innovatief deze regio was.

Onroerend erfgoed eindelijk in kaart

Het is bijna 25 jaar geleden dat er voor het laatst een poging is 

ondernomen om het onroerend erfgoed van de mijnstreek te 

inventariseren. Sindsdien is er veel veranderd. Ook bleek de 

bestaande lijst niet volledig. De Werkgroep Industrieel Erfgoed 

Limburg (WIEL) presenteert in 2015 een actuele inventarisatie van 

onroerend mijn-erfgoed. Daaronder vallen natuurlijk de nog 

overgebleven mijnschachten en koeltorens. Maar ook de koloniën, 

buurthuizen, mijnsporen, directiegebouwen en andere artefacten 

staan op de lijst. Samen met studenten van creatieve opleidingen 

zou de inventarisatie op bijzondere wijze toegankelijk gemaakt 

kunnen worden, met gebruik van nieuwe media.

Oud-mijnwerkers worden uitgenodigd hun verhaal nog één keer te 

vertellen. Maar niet aan het grote publiek. Ze kunnen in 2015 hun 

collega's van vroeger weerzien en hun verhaal binnen de eigen 

familie overdragen.
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THEMA: VEELHEID AAN
GEMEENSCHAPPEN

Dankzij het mijnverleden groeit de oostelijke mijnstreek in de eerste 

drie decennia van de 20e eeuw met 430%. Bijna 1/3 van de nieuw -

komers is afkomstig uit het buitenland, de overige nieuwe inwoners 

komen uit omliggende dorpen of uit andere delen van het land.

De stad is een gemeenschap die wordt gevormd door mensen van 

'buitenaf' en de daarmee gepaard gaande culturele uitwisselingen, 

conflicten en identiteitsvorming. De mijnstreek kent meerdere 

migratiegolven uit Nederland, Europa en Noord-Afrika. Daarmee wordt 

de streek een smeltkroes van nationaliteiten en culturen, een Europa 

in het klein.

'Veelheid aan Gemeenschappen' thematiseert dat gegeven en 

daagt uit tot reflectie op een ontwikkeling die de culturele identiteit 

van de mijnstreekbewoners blijvend heeft gevormd. 'Daagt uit', want 

migratie en culturele diversiteit zijn in de huidige maatschappelijke 

context nog steeds lastige thema's. Dat zij ook in andere opzichten 

relevant zijn, behoeft dan ook geen toelichting. 
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Voor M2015 ligt de nadruk echter niet op herkomst, maar op 

verbondenheid. 'Veelheid aan Gemeenschappen' vraagt aandacht voor 

de structuren in immaterieel erfgoed, voorbij de zichtbare uitingen van 

de veelheid aan culturen in de streek. In de versnipperde en sterk 

gedifferentieerde mijnstreek was ieder een migrant. Elke kolonie had 

zijn eigen karakter, elke mijnzetel zijn eigen bedrijfscultuur (en zelfs 

een eigen ondergronds vocabulaire). Een dorp verder begon een 

andere wereld; wie veranderde van baan, veranderde van leven. Door 

die ontwikkeling kent de mijnstreek een unieke sociale structuur die de 

verschillende voormalige mijnsites met elkaar verbindt. Onder de 

oppervlakte van de streek schuilt een softwaregrid dat niet los te zien 

is van ontstane landschappelijke structuren.

Museum van de Straat, dat in 2013 in Heerlen plaatsvond, is een 

goed voorbeeld dat qua vorm en thematiek aansluit bij de 

gedachten van M2015.

Wegwijzer van de herkomst – Een publieksproject rondom de 

migratieherkomst van bewoners van de mijnstreek. Stad en streek 

werden opgebouwd door krachten van buitenaf. Uit heel 

Nederland, Duitsland, Oost-Europa, Zuid-Europa en Marokko. 

Hebben de jongere generaties van de mijnstreek wel weet van hun 

oorsprong? In samenwerking met erfgoedinstellingen wordt een 

interactief publieksproject georganiseerd.

Eten en de mijnen – De eetcultuur van de mijnstreek biedt 

wellicht aanknopingspunten voor een publieksproject over eten en 

de mijnen, over gerechten die door migranten werden 

geïntroduceert en een plek verwierven in de maatschappij.
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Landscapes / Landshapes – Landschappelijk zijn er wel degelijk 

overblijfselen uit de tijd van de mijnen: de mijnsteenbergen. In 

hoeverre is het mogelijk om vanaf de bergen contact te maken met 

de omgeving? Vanuit de mijnsteenberg van Sittard zijn de 

omringende bergen daadwerkelijk te herkennen (vooral door het 

ontbreken van natuurlijke bergen). Een keten van publieke kunst 

(lichtbakens?), een landschappelijk-architectonische ingreep, zou 

de mijnsteenbergen zichtbaar met elkaar kunnen verbinden. 

Profileren – In 2015 is Heerlen gaststad van 3FM Serious Request. 

Het vormt de afsluiting van een jaar waarin de streek zich heeft 

geprofileerd. Met 3FM is een gesprek gestart om het goede doel 

van 2015 te laten aansluiten bij M2015.

Estafette – In 2015 vindt een estafette plaats van activiteiten in de 

(sub)buurten van de stad. Het gaat daarbij om activiteiten die 

voornamelijk door bewoners zelf zijn aangedragen en 

georganiseerd. Ook hier geldt de eigenheid van de buurt en de 

relatie tot de betreffende mijnsite als vertrekpunt. 

Niet alleen wijken met een 'mijnverleden' worden uitgenodigd een 

bijdrage te leveren aan M2015. Buurten die na de mijnperiode zijn 

gebouwd doen net zo goed mee.
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THEMA: TRANSITIE ALS TRADITIE 

Het verleden van mijnstreken wordt gekenmerkt door ingrijpende 

veranderingen op het gebied van economie, technologie en maat -

schappij. Tijdens de overgang van landbouw naar mijnbouw maakte 

de regio in slechts enkele jaren de omslag naar een stedelijk gebied 

met een relatief hoge bevolkingsdichtheid.

Na een intense periode van mijnbouw kwam er een dramatisch 

einde, gevolgd door een transitie naar chemie en diensten. 

Door het ogenschijnlijk korte en onstabiele karakter van deze 

geschiedenis bestaat er de neiging om Heerlen (en andere gemeenten 

rondom het Zuid-Limburgse mijnbekken) te omschrijven als steden 

zonder traditie. Maar het tegendeel is het geval.

Dankzij haar mijnverleden heeft de regio een rijke en bijzondere 

traditie, namelijk een van transitie. Haar geschiedenis leest als een 

miniatuur van de moderniteit, die immers synoniem is aan transitie. 

Net als de moderniteit kenmerkt het mijnverleden zich door haar 

snelle, ingrijpende groei en de daarmee gepaard gaande fricties en 

stuiptrekkingen en progressieve blik.
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Urban legend: Waar liggen de onderdelen van het AZM-gebouw van architect 

Bisscheroux?



De Limburgse mijnstreek heeft het vermogen tot snelle, extreme 

veranderingen – misschien wel juist doordat ze weinig 'last' heeft van 

traditie. Is dat echt een gebrek aan identiteit, of is de kracht van onze 

identiteit nu juist het vooruitdenken? Als vaste waarden op losse 

schroeven staan, is er ruimte voor nieuwe dingen. Dit vermogen – met 

de blik vooruit – was en is van verbindende waarde. 

De kolonisator – In de artikelenreeks 'Carboonkolonisatie' uit 

1974 spiegelt Nic. Tummers de mijnbouw en de verstedelijking van 

de Nederlandse mijnstreek aan Nederlands kolonialisme. Hij 

beschouwt de regievoering van de Nederlandse staat in het 

ontstaan van de zware steenkoolindustrie in Zuid-Limburg als een 

vorm van kolonisatie. Een onconventioneel uitgangspunt dat tot 

denken aanzet en dat mogelijk ook op de Vlaamse en Duitse 

situatie te projecteren is. De gedachte ten grondslag aan 

Carboonkolonisatie kan worden vertaald in een tentoonstelling die 

zich, net als de artikelen, in belangrijke mate richt op de 

mijnwerkerskoloniën waarvan de totstandkoming in grote mate 

was beïnvloed door de idee van de Garden Cities.

Fire Mountain is een projectidee waarin een speciaal voor 2015 

gecomponeerd muziekstuk op één moment ten uitvoer wordt 

gebracht door tientallen muziekverenigingen op verschillende 

plekken die kenmerkend zijn voor het mijnverleden. Zoals de 

steenberg in Landgraaf.  Een activiteit waarin fysieke structuren in 

de streek die herinneren aan de mijnen, de steenbergen, worden 

gekoppeld aan non-fysieke structuren, de unieke muziekcultuur. 

Het is een poging het bestaan van fysieke en mentale verbindingen 

in onze regio te verbinden en het verleden zichtbaar en beleefbaar 

te maken.
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Cultura Nova – In 2015 viert Cultura Nova haar 25-jarig jubileum. 

Het festival heeft in zijn programmering altijd verwezen naar of 

gereflecteerd op de identiteit van deze streek en zal ook in 2015 

aan cultuurmakers vragen zich, zowel in thematiek als uitvoering, 

te verhouden tot deze plek: ruw, ongepolijst, gedurfd en schurend.

Paviljoen – De urban legend wil doen geloven dat de panelen van 

het 'toetergebouw' van Laurens Bisscheroux nog ergens liggen 

opgeslagen. In het kader van M2015 kan een poging ondernomen 

worden om het gebouw tijdelijk in ere te herstellen. En mochten de 

panelen niet te vinden zijn, dan biedt 3D-print uitkomst.

Creatieve industrie – Discovery Center Continium werkt 

momenteel hard aan de realisatie van Creative City, het nieuwe 

Euregionale knooppunt voor creatieve industrie. Creative City legt 

op onderdelen een verband met de herkomst van de mijnstreek.

Taal – In Heerlen is het resultaat van de vernederlandsing van de 

taal ten tijde van mijnen nog steeds hoorbaar. Wellicht was dit de 

eerste streek waarin het eigen dialect werd verstoten – te 

benoemen als een vorm van globalisatie. Als die globalisatie wordt 

afgezet tegen hedendaagse globalisatie, onder meer terug te 

vinden in de hiphopcultuur onder jongeren, dan ontstaat een 

interessant contrast. Taal als cultureel erfgoed is vooral gericht op 

behoud, terwijl in jeugdcultuur vooral alternatieve ruimte wordt 

opgezocht. 
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MANIFESTATIE 

ACTIVITEITEN

Om het verhaal van de mijnstreek zichtbaar en beleefbaar te maken 

verenigt M2015 cultuur, economie en sport in één gezamenlijke mis -

sie. In dit hoofdstuk komen de verschillende domeinen waarbinnen 

activiteiten plaatsvinden aan bod, samen met een programmamodel.

Het mijnverleden is een verhaal, een dynamisch construct dat 

verandert met het verstrijken van de tijd. Een complex en ambivalent 

verhaal ook, dat bestaat uit vele afzonderlijke verhalen. Alle bijdragers 

– hetzij erfgoed, cultuur, economie, sport of burgers –  spelen een 

sleutelrol in het vormgeven van al die verhalen, elk op hun eigen 

manier, in een eigen (beeld)taal en vanuit eigen kracht. 
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CULTUUR 

Het kunst- en cultuurveld is als geen ander toegerust om 

vraagstukken rondom complexe maatschappelijke vraagstukken te 

adresseren. Zeker als het gaat om ambivalente vraagstukken met 

zoveel verschillende invalshoeken als het mijnverleden. Deze sector 

kan dat verleden ter discussie stellen, nieuwe kaders toevoegen om de 

geschiedenis te duiden, en andere verhalen vertellen over verleden, 

heden en toekomst. 

De noodzaak daartoe hoeft de professionele makers niet te 

worden uitgelegd: het veld verhoudt zich al jaren tot het mijnerfgoed 

en ziet in M2015 een uitgelezen kans om haar behandeling van het 

thema naar een volgend plan te tillen. 

Het (regionale) professionele culturele veld bestaat uit een bont 

gezelschap van organisaties en makers uit nagenoeg alle disciplines: 

erfgoed, moderne kunst, architectuur, film, theater, dans, muziek, … 

De reflectie op het thema is daarmee divers, net als het type 

activiteiten dat – deels als reguliere programmering, deels als 

aanvullende of beeldbepalende activiteiten – zal plaatsvinden:

✔ Programmering door regionale culturele instellingen

✔ Open call voor bijzondere producties 

Erfgoed
Genk (BE) heeft C-mine, Essen (DE) de Zollverein. Beide zijn fysieke 

overblijfselen met een enorme omvang en een grote visuele 

aantrekkingskracht. De Nederlandse mijnstreek kent geen fysieke 

overblijfselen van die omvang. De materiële erfenissen van het 

mijnverleden zijn kleiner of niet direct als mijnerfgoed herkenbaar. Of 

ze gaan zo op in hun omgeving dat menigeen aan ze voorbij gaat 

zonder bij hun oorsprong stil te staan. 

Toch zijn de sporen van het verleden overal terug te vinden. De 

PROGRAMMAPLAN JAAR VAN DE MIJNEN 2015 – JANUARI 2014 ACTIVITEITEN 34



manifeste materiële artefacten mogen dan grotendeels verdwenen 

zijn, de latente materiële artefacten zijn dat allerminst. Denk aan het 

schachtgebouw van de Oranje Nassau I, nu het Nederlands 

Mijnmuseum. Aan de mijnkoloniën, zoals de Hopel in Eygelshoven of 

Treebeek in Brunssum. Aan de steenbergen, zoals de Wilhelminaberg 

in Landgraaf. Of aan de spoorwegverbindingen tussen de voormalige 

mijnsites, die nog steeds de basis vormen voor het huidige 

spoornetwerk in de regio. En ook immaterieel erfgoed is er volop: denk 

aan sociaal-culturele aspecten zoals taal, muziek(traditie), identiteiten, 

en eten en drinken. 

Het in stelling brengen van markant industrieel erfgoed is relatief 

eenvoudig en veelvuldig gedaan. Maar juist het inzetten van minder 

zichtbare artefacten en van verborgen structuren, van het 

onderliggende weefsel van de streek, biedt ontelbare 

aanknopingspunten en inspiratie voor een betekenisvolle en 

hoogwaardige programmering:

✔ Nieuwe presentatievormen van (verdwenen) erfgoed

✔ Instellingenoverstijgend erfgoedprogramma

✔ Actuele inventarisatie onroerend erfgoed 

Programma voor oud-mijnwerkers
Oud-mijnwerkers hebben een status aparte binnen M2015. Zij 

vormen onze sleutelfiguren, die het verhaal nog éénmaal kunnen 

vertellen aan anderen. M2015 prijst zich dan ook gelukkig met de 

gepassioneerde inzet van een grote groep oud-mijnwerkers met een 

achtergrond in verschillende Limburgse mijnzetels. Zij weten als geen 

ander hoe we hun voormalige koempels kunnen bereiken. Door 

rekening te houden met de lokale eigenheid van de diverse 

mijnwerkersculturen bijvoorbeeld. Door de ondersteuning van lokale 

initiatieven of besloten bijeenkomsten. Met aandacht voor de 

ambivalentie van het verleden. Of simpelweg door naar hen toe te 

gaan, want deze generatie mist vaak de mobiliteit om deel te nemen 

aan activiteiten buitenshuis.

Ontmoeting en weerzien  – Naar voorbeeld van de bijzondere 

reünies in Spekholzerheide (2006) en Eygelshoven (2013), die een 

grote opkomst kenden, volgt een serie van reünies voor andere 

zetels. Kenmerkend is steeds de beslotenheid, het ongedwongen 

karakter van de bijeenkomsten. Ontmoeting en weerzien staan 

centraal. Initiatief en organisatie behoren toe aan een lokale 

groep, maar worden gefaciliteerd door de gemeente, eventueel het 

JvM2015-bureau en stoelen op ervaringen van eerdere reünies.
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Met oud-mijnwerkers uit de hele mijnstreek is nagedacht over 
mogelijke activiteiten specifieke voor oud-personeel van de mijnen 
en andere direct betrokkenen. Lees   hier hun ideeën, p. 65.

Wijken en buurten
De sociale en fysieke structuren van het mijnerfgoed zijn nergens 

beter terug te vinden dan in de wijken en buurten. Dat is mooi, want 

het betekent dat inwoners de thematiek van M2015 in hun directe 

omgeving weerspiegeld zien. Een betere manier om inzicht te krijgen 

in de alomvattendheid van het mijnverleden en van de relevantie die 

dat mijnverleden nu nog heeft, is er niet. 

Dat maakt de wijken en buurten van de stad tot een onvermijdelijk 

thema én tot één van de belangrijkste bijdragers tegelijk. M2015 daagt 

bewoners daarbij uit voorbij de oppervlakte te kijken. Door uit te gaan 

van de eigenheid van de buurt – haar eigen verleden, haar eigen 

identiteit, haar eigen mijn en haar eigen ontwikkeling – én door ruimte 

te geven aan initiatief ontstaat een grote diversiteit aan activiteiten:

✔ Buurtactiviteiten

✔ Focus op hyperlokale eigenheid

Activiteiten vinden grotendeels plaats in het kader van de Estafette. 
Zie hiervoor Programmalagen, p. 42.

Amateurkunsten 
Het amateurkunstenveld vormt een onmisbare schakel tussen het 

professionele culturele veld en de wijken en buurten van de stad. Veel 

verenigingen vinden hun oorsprong in de tijd van de mijnen. Ze 

vormden en vormen een wezenlijk onderdeel van de sociale structuur, 

met een unieke dichtheid en een sterke verhouding tot de directe 

omgeving. 

Net als de rest van de stad is het amateurkunstenveld volop in 

beweging. M2015 is voor de verenigingen een kans om iets bijzonders 

te laten zien: om de samenwerking aan te gaan met professionele 

cultuurmakers bijvoorbeeld, of om uitzonderlijke producties te 

realiseren die speciaal voor M2015 tot stand komen en die raken aan 

de thematiek.

Bovendien vinden de activiteiten die voortkomen uit het 

amateurkunstenveld als geen ander weerklank in de wijken en buurten 

zelf. Daarmee zijn de amateurkunsten onmisbaar in het uitdragen van 

het gedachtegoed van M2015 en het realiseren van de geformuleerde 

doelstellingen. 
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ECONOMIE 

De periode van de mijnbouw werd gekenmerkt door een grote 

economische bloei en welvaart in de regio. M2015 markeert het proces 

van economische transformatie dat na de sluiting van de mijnen is 

gestart. Het is een hefboom om de economische kracht en vitaliteit 

van de regio zichtbaar te maken. Daarbij biedt M2015 

aanknopingspunten voor nieuwe ideevorming, kansrijke profilering en 

structuurverandering in de regio – zeker als M2015 de juiste 

aansluiting vindt bij ambities als IBA Parkstad. 

Voor het economische aspect van M2015 is vooral de verbinding 

tussen verleden, heden en toekomst van belang. Deze verbinding 

wordt gevonden langs een aantal lijnen.

Eén van die verbindingslijnen is het thema ‘nieuwe energie’. In de 

periode van de kolenwinning was de regio dè belangrijkste 

energieleverancier van Nederland. Energie zit verankerd in het 

economisch DNA van de regio. Vanuit een sterk historisch besef van de 

kracht en eigenheid van de regio wordt ingezet op het vinden van 

innovatieve antwoorden op de vraag naar duurzame energie in de 

gebouwde omgeving. De Mijnwater BV is daar een goed voorbeeld 

van. Het gebruikt de warmte en koude uit de volgelopen mijngangen 

om schone energie in de gebouwde omgeving te leveren en draagt zo 

bij aan de verduurzaming van de regio. 

Een tweede verbindingslijn is de ontwikkeling rond de financieel-

administratieve sector. Na de sluiting van de mijnen is de aanwezige 

kennis rond bedrijfsprocessen, bedrijfsvoering en 

pensioenadministratie benut als voedingsbodem voor grote 

instellingen als APG, AZL, CBS, de Belastingdienst en de Open 

Universiteit. Hieruit is nu de Smart Services Hub ontstaan, waarin de 

krachten worden gebundeld om te komen tot innovatie en investering 

in de optimalisering van beroepsopleidingen. Naar de toekomst toe 

wordt deze ontwikkeling verder gezet langs de digitale lijn van smart 

service design en business intelligence. 

Een derde lijn ligt op het vlak van de zorg. Vanwege de 

industrialisatie en de opkomst van de mijnen groeit Heerlen begin 20e 

eeuw snel. Door de toename van de bevolking en de zware arbeid in 
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de mijnen is er dringend behoefte aan adequate zorgverlening. In 1904 

wordt de eerste voorloper van het huidige Atrium Medisch Centrum 

opgericht. Vlak na de sluiting van de mijnen opent de Stichting Lucas 

Kliniek voor revalidatie, het tegenwoordige Adelante. Deze lange 

traditie rond (langdurige) zorg en revalidatie ligt aan de basis van 

huidige ontwikkelingen als de Zorgacademie Parkstad en EIZT 

(Expertisecentrum Innovatie Zorg en Technologie). 

Een vierde lijn loopt langs de thema’s vakmanschap en 

beroepsopleiding. De Mijnschool was een voorbeeld van de manier 

waarop de mijnen zijn eigen vakmensen opleidde. Na de sluiting van 

de mijnen bleek dat dit vakmanschap niet vanzelfsprekend een plek 

kon vinden in de vervangende werkgelegenheid die naar de regio 

kwam. Een moeilijke sociaaleconomische periode was voor velen 

aangebroken. De traditie van beroepsonderwijs is echter behouden 

gebleven en wordt nu door Zuyd Hogeschool en ROC Arcus College 

voortgezet. Begrippen als vakmanschap, innovatie, creativiteit zijn van 

toepassing op het verleden en het heden waarmee een basis wordt 

gelegd voor de economische ontwikkeling van de toekomst. 

Een vijfde verbindingslijn met het mijnverleden loopt langs de 

ontwikkeling van de regionale retailstructuur. Onder invloed van de 

sterke regionale koopkracht konden zich in de regio iconen als 

Schunck en ’t Loon ontwikkelen met daaromheen een fijnmazige 

winkelstructuur. Heerlen koopstad is lang een regionaal begrip 

geweest. Economische ontwikkelingen en de invloed van het internet 

leiden tot ingrijpende veranderingen in de retailstructuur. Een 

uitdaging die creatief en innovatief wordt opgepakt. 

Een zesde verbindingslijn loopt langs de geografische ligging van 

het mijnbouwgebied. Dit maakte deel uit van een groter bekken dat 

zich uitstrekte van Aken tot in de Belgische Kempen. In de begin jaren 

van de mijnbouw waren er dan ook tal van partijen uit de regio Aken 

en België betrokken bij de ontwikkeling. Een sterke verwevenheid van 

de economische ontwikkeling, met name met de regio Aken, is ook nu 

nog aanwezig. Het project Grünmetropole is een voorbeeld van de 

wijze waarop het gezamenlijke mijnverleden en toerisme met elkaar 

worden verbonden. Een andere drager van het gezamenlijke 

mijnverleden is de Chemelot campus, ingeklemd tussen de Oostelijke 

en Westelijke Mijnstreek. Een locatie waar DSM ruimte heeft gegeven 

aan tal van bedrijven en kennisinstellingen om samen te innoveren. 

Rond de economische speerpunten worden al diverse projecten en 

samenwerkingsinitiatieven genomen.  Het versterken van de 

samenhang tussen die projecten en initiatieven, is de volgende stap. 

M2015 biedt daarvoor een kader en een hefboom. 

✔ Economische speerpunten 

✔ Investeren in Kennis 

✔ Samenwerkingsprogramma met Aken en Genk
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SPORT

Veel verenigingen in de streek waren het product van de mijnen, 

en veel van die verenigingen bestaan nog steeds. Dat geldt ook voor de 

sportverenigingen. In M2015 staat de herkomst van deze verenigingen, 

en van de sport zelf, in de schijnwerpers. De sportverenigingen waren 

en zijn een maatschappelijke factor van betekenis. Net als bijvoorbeeld 

de muziekverenigingen en toneelverenigingen vormen ze een 

onderdeel van onze erfgoedidentiteit. Dat is overigens nog steeds 

zichtbaar: kijk bijvoorbeeld naar hoe supporters van Roda JC symboliek 

van de mijncultuur gebruiken. 

M2015 wordt aangegrepen om het mijnverleden te verankeren in 

een jaarlijks terugkerend sportevent voor en door bewoners van de 

mijnstreek, waarin nadrukkelijk de combinatie wordt gelegd tussen 

mijnhistorie en sportbewustzijn. De link met het mijnverleden zou 

bijvoorbeeld kunnen liggen in een sportroute langs historisch 

relevante plekken. Het event wordt na 2015 opgepikt door en 

overdragen op verenigingen die het doorontwikkelen en nog jaren 

organiseren. In dat geval blijft het niet beperkt tot een eenmalige 

activiteit, maar ontstaat er een nieuwe, sportieve traditie.

✔ Sport verankert het mijnverleden

✔ Programma voor sportverenigingen

✔ Bijzondere activiteiten met profclubs van de mijnstreek
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Roda JC neemt deel aan M2015. De club is zich zeer bewust van 

haar bijzondere herkomst en zoekt naar manieren om die 

herkomst, voorbij de loutere symboliek, uit te dragen. 

Verbondenheid – Sportverenigingen die uit de tijd van de mijnen 

voortkomen worden uitgenodigd om een speciaal voor M2015 

ontworpen uniformembleem te dragen, als uiting van hun 

herkomst.

Masterclasses – De rEuregio kent een aantal profclubs die van 

oudsher ‘koempelclubs’ zijn, zoals Roda JC, Fortuna, Racing

Genk en Schalke '04. De mogelijkheden voor een toernooi tussen 

de koempelclubs worden bekeken, bijvoorbeeld als eenmalig event 

dat gepaard gaat met masterclasses voor jonge lokale talenten.

INTERNATIONALE SAMENWERKING 

M2015 biedt kansen om grensoverschrijdende en internationale 

samenwerking aan te gaan op de terreinen economie, 

stadsontwikkeling, maatschappelijke transities en cultuur. Een aantal 

lijnen zijn reeds uitgezet of kunnen worden aangeboord.

Zo is in het kader van de kandidaatstelling Maastricht Culturele 

Hoofdstad 2018 onderzoek gedaan naar opschaling van het Jaar van 

de Mijnen 2015 naar het niveau van de Euregio, in analogie met het 

vraagstuk Europa zoals MCH2018 dat in haar propositie centraal 

stelde. 

Opschaling is allereerst mogelijk door de Europese context in 

relatie tot industrieel erfgoed te benoemen en te benutten. Deze 

context kent een geografische en een culturele kant: enerzijds de 

daadwerkelijke landsgrenzen van de Euregio en de 
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gemeenschappelijkheid in industrieel (mijn)verleden en anderzijds de 

smeltkroes van Europese identiteiten en nationaliteiten die vanaf laat 

negentiende eeuw hier intensief en langdurig ontstond. Europa in het 

klein.

Die Europese connotatie gaat nog verder in een derde sublaag. De 

bakermat van het Europa van nu lag namelijk in de kolen- en 

staalbekkens van Noordwest-Europa. De Europese Gemeenschap van 

Kolen en Staal (EGKS) heeft de weg gebaand voor verdere Europese 

integratie. Enkele van de constitutionele vergaderingen van de EGKS 

vonden in de Nederlandse mijnstreek (in Heerlen) plaats.

Verder is de verwachting dat de mijnstreek van Belgisch Limburg 

zal aansluiten bij M2015, een gevolg van de grensoverschrijdende 

samenwerking met Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en stad Genk die via 

Platform de Mijnen tot stand kwam.

Datzelfde geldt voor de regio Aken, waar vanuit Zweckverband Regio 

Aachen is eveneens nagedacht over aansluiting met het culturele veld 

in de regio en is aangegeven dat men graag meewerkt.

✔ Uitwisselingsprogramma's met Aken en Genk

✔ Relatieprogramma met Aachen en Genk

✔ Aansluiting met Europese programma's

De Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en 

Technisch Erfgoed (E-FAITH) heeft 2015 uitgeroepen tot Europees 

jaar van Industrieel Erfgoed. Een initiatief dat momenteel bij de 

Europese Raad in behandeling is.

3FM SERIOUS REQUEST 

Het Glazen Huis van 3FM staat in december 2015 op het 

Pancratiusplein, naast het Glaspaleis. Voor Heerlen is het evenement 

van 3FM Serious Request 2015 een prima afsluiting van het Jaar van de 

Mijnen en de stad is er trots op dat de actie voor de eerste maal in 

Limburg neerstrijkt. 

Deze bijzondere activiteit maakt onderdeel uit van Jaar van de 

Mijnen 2015, maar wordt door een autonome projectgroep 

georganiseerd. Gemeente Heerlen is momenteel met 3FM in gesprek 

om het goede doel van 2015 te relateren aan de thematiek van M2015.
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PROGRAMMAMODEL

Het programmamodel schetst de structuur van de culturele pro -

grammering van M2015. Op onderdelen is het model ook relevant 

voor niet-culturele activiteiten die in het kader van M2015 plaats -

vinden. 

In de afgelopen drie jaar, de jaren waarin de plannen voor M2015 

steeds concreter vorm kregen, is gesproken met mensen uit alle 

geledingen in het veld. Ze bleken unaniem enthousiast – zo 

enthousiast, dat  veel organisaties al aan de slag zijn gegaan, nog 

voordat de formele besluitvorming heeft plaatsgevonden. Op dit 

moment worden ideeën uitgewerkt, plannen aangedragen en 

producties voorbereid, door amateurs en professionals, door 

instellingen en individuele bijdragers. 

Die betrokkenheid leidt tot een enorme diversiteit in 

programmering: activiteiten variëren van manifestaties in de wijk tot 

producties met een bovenlandelijke uitstraling. 

PROGRAMMALAGEN

Die laatste behoren tot de beeldbepalende momenten, of 

hoogtepunten, waarvan er drie in 2015 worden georganiseerd. Ze 

geven uiting aan één van de twee ritmes van M2015, hebben 

(boven)landelijke uitstraling en een hoge profileringswaarde. Het zijn 

bij voorkeur momenten met elk een compacte kern: eenheid van 

plaats, thema en tijd.

Elk beeldbepalend moment haakt aan bij één van de drie M2015-

thema's en dient als kapstok voor andere programma's. 

De estafettes bepalen het tweede ritme. Ze vormen een constante 

factor, een fakkel die wordt doorgegeven van wijk naar wijk en van 

mijnzetel naar mijnzetel. Steeds staan één of twee zetels centraal; 

activiteiten vinden plaats voor en door oud-mijnwerkers en hun 

echtgenotes, het amateurkunstenveld en de bewoners van de wijk. Zo 

kan de 'maand van de Julia' volgen op de 'maand van de Emma', 

waarin bijvoorbeeld de oud-mijnwerkersgroep alle voormalige Emma-

kompels uitnodigt voor een reünie en de plaatselijke harmonie aan de 

slag gaat voor een bijpassende uitvoering. 
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Het plusprogramma is bedoeld voor bijzondere programmering 

van het culturele veld in de mijnstreek. Alle activiteiten die boven het 

reguliere programma uitstijgen, of die normaal gesproken niet 

mogelijk zijn én aansluiten bij de artistieke doelstellingen van M2015, 

maken deel uit van het plusprogramma. Daarnaast wordt er ruimte 

gereserveerd voor autonome producties, makers of initiatieven.

Het plusprogramma komt tot stand via een compacte open call, onder 

auspiciën van een artistieke commissie van maximaal vijf personen.

Bovendien relateren instellingen en organisaties van de beide 

mijnstreken hun reguliere programmering aan de thema's en het 

ritme van M2015. Dit  zogenaamde basisprogramma vormt een 

constante en solide laag onder het themajaar. 

Op locatie – Podiumkunsten op bijzondere locaties die door hun 

geschiedenis en ontstaan of door hun ligging extra betekenis geven 

aan de productie, uiteraard in relatie tot het thema.

Tot slot zullen (erfgoed)instellingen M2015 beschouwen als 

katalysator, kans of aanleiding om eigen ideeën en ambities te 

realiseren. Deze bestaande initiatieven en projecten worden vanuit 

de organisatie van M2015 zo goed mogelijk meegenomen in de 

beweging van het themajaar.

Rondreizend M2015 – Voor de estafette wordt een bijzondere, 

mobiele landmark gerealiseerd die neerstrijkt bij de 

buurtgemeenschappen die aan de beurt zijn binnen de estafette. 
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AFSTEMMING & RITME

M2015 maakt het mijnverleden een jaar lang zichtbaar, beleefbaar 

en bespreekbaar. Niet als doel op zich, maar omdat de ontwikkeling 

van de mijnstreek staat of valt met onze omgang met dat verleden. 

De programmering weerspiegelt de ambitie om 'de mijnen' een 

jaar lang op de agenda te zetten. Er is aandacht voor een geleidelijke 

verdeling door het jaar, voor de afstemming tussen verschillende 

onderdelen, en voor een verdeling in intensiteit. Het ritme wordt in 

belangrijke mate bepaald door de beeldbepalende momenten 

enerzijds en de estafettes anderzijds.

De inhoudelijk coördinator zal, bijgestaan door een werkgroep 

programmering en in afstemming met het culturele veld, een ritme 

vormgeven met de juiste afwisseling van soort en intensiteit. 

M2015 start in de eerste maanden van 2015, vlak voor of vlak na 

carnaval (een keuze die nog moet worden gemaakt), met pieken voor 

de zomer, na de zomer en in het najaar (november). In december 

2015, omstreeks 3FM Serious Request, vindt een afsluitende activiteit 

plaats.

PROGRAMMALOCATIES

Programmering van M2015 vindt voornamelijk plaats in de gehele 

voormalige mijnstreek van Nederlands Limburg, oostelijk en westelijk. 

Daarnaast wordt momenteel onderzoek verricht naar mogelijk semi-

autonome programmering in Amsterdam en hebben organisaties in de 

Euregio, met name in de voormalige mijnstreken van Belgisch Limburg 

en de regio Aken, aangegeven bij M2015 te willen aanhaken. 

RANDVOORWAARDEN

Eén van de belangrijkste aspecten aan M2015 is de overdracht van 

het erfgoed naar jongere generaties. Het zichtbaar maken en duiden 

van de alomvattendheid van het mijnverleden en zijn relevantie voor 

het leven van vandaag de dag is vooral voor deze generaties 

belangrijk. Zonder hun betrokkenheid heeft de stad geen kans, maar 

ze kennen het verleden niet uit eigen hand.

De programmering van M2015 krijgt daarom primair gestalte 

vanuit het perspectief van de jongere generatie, in vorm én in 

narrativiteit. 

Eén van de eerste vragen die zich aandienen is op welke wijze het 

verhaal van de Nederlandse mijnstreek zichtbaar kan worden 

gemaakt. Natuurlijk is er niet één verhaal. Daarom is het interessant 

én noodzakelijk om, vertrekkend vanuit afzonderlijke verhalen en 

tijdsporen, het verhaal van de mijnstreek te vertellen aan de hand van 

referentiekaders die positionerend werken: spiegels, perspectieven 

die soms van binnenuit – dat heet: vanuit de regionale context – en 

soms van buitenaf komen. En zo het verleden te zien vanuit het heden, 

het dichtbije van veraf, de toekomst vanuit het voorbije. De 

spanningslijn tussen verleden-heden-toekomst wordt daarbij 

onderzocht.

Verwant daaraan is de ambitie van M2015 om een wezenlijk 

PROGRAMMAPLAN JAAR VAN DE MIJNEN 2015 – JANUARI 2014 PROGRAMMAMODEL 44



nieuwe bijdrage te leveren aan de bestaande, veelzijdige en 

omvangrijke erfgoednarratieven. Die bijdrage kan velerlei vormen 

aannemen: ze kan bestaan uit de toevoeging van een internationaal 

perspectief, het zoeken naar universele waarden of overeenkomsten 

in hoogstpersoonlijke ervaringen, of uit andere, tot nog toe 

ongebruikelijke verhalen die het historische verhaal naar een bredere 

context tillen. 

Dat betekent ook dat activiteiten de nostalgische en 

geromantiseerde beeldvorming overstijgen. Ze gaan voorbij aan de 

eendimensionale link met het mijnthema en kiezen juist voor een 

veelzijdige insteek die recht doet aan de ambivalentie van het 

verleden. 

De activiteiten zelf brengen, in de allereerste plaats, iets teweeg. Ze 

verrassen, maken emoties los, zij het positief of negatief. Elke activiteit 

zorgt voor kwalitatieve interactie tussen aanbieder en bezoeker en 

en spreekt een zo groot mogelijke groep mensen aan. En draagt, door 

inhoud en vorm, bij aan de vorming van een discours. 

Inhoudelijk haakt de programmering aan bij één of meer van de 

genoemde thema's: Kolen en Kennis, Veelheid in Gemeenschappen, 

en Transitie als Traditie.

Spiegels – Op welke wijze kan het verhaal van de mijnstreek  

zichtbaar gemaakt worden? Natuurlijk is er niet één verhaal. 

Daarom is het interessant om, vertrekkend vanuit afzonderlijke 

verhalen en tijdsporen, het verhaal van die mijnstreek niet sec 

zichtbaar te maken, maar te vertellen aan de hand van 

referentiekaders die positionerend werken: spiegels, perspectieven 

die soms van binnenuit – dat heet: vanuit de regionale context, en 

soms van buitenaf komen. En zo het verleden te zien vanuit het 

heden het dichtbij van veraf, de toekomst vanuit het voorbije. De 

spanningslijn tussen verleden-heden-toekomst wordt daarbij 

onderzocht.
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VERANKERING

INFRASTRUCTUUR

M2015 heeft alles in zich om het verschil te maken: gepassioneerde 

betrokkenen, maatschappelijke draagvlak en een uiterst relevant 

thema. Maar om een echt verschil te maken is het nodig de resulta -

ten van het jaar te verankeren in de infrastructuur van de streek en 

in doorlopende leerlijnen in het onderwijs. 

NEDERLANDS MIJNMUSEUM

Voor verankering is een infrastructuur nodig waar permanent 

kennis genomen kan worden van het mijnverleden. Maar verankeren 

betekent ook dat het mijnverleden onderdeel is van de educatie aan 
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jongere generaties, die het mijnverleden alleen kennen van horen 

zeggen. Het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen is zo’n plek waar 

kennis wordt overgedragen en het heeft de ambitie door te groeien en 

uit te breiden. Inmiddels is een haalbaarheidsonderzoek naar de 

opwaardering en uitbreiding van het Nederlands Mijnmuseum gereed. 

Daarin staat het  Nederlands Mijnmuseum-nieuwe-stijl gekenschetst 

als een zogenaamd netwerkmuseum dat samenwerkingsverbanden 

aangaat met alle initiatieven in onze regio die zich met het 

mijnverleden bezighouden, zoals bijvoorbeeld Continium, Het Domein, 

ZLSM, schacht Nulland en de talrijke kleinere mijnmusea. 

Er zijn kansen om de ambities met steun van de provincie Limburg 

te realiseren. Jaar van de Mijnen 2015 is de uitgelezen mogelijkheid om 

het Nederlands Mijnmuseum in een nieuwe verschijning in het 

Nederlandse voetlicht te plaatsen. Beide projecten – M2015 en 

Nederlands Mijnmuseum - lopen parallel, maar versterken elkaar.

De doorontwikkeling van het Nederlands Mijnmuseum wordt als 

een apart project met dito financiering voor investering en exploitatie 

door gemeente Heerlen opgepakt en maakt geen onderdeel uit van dit 

programmaplan.
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LEERLIJN ONDERWIJS

Samen met het onderwijsveld en experts rond cultuureducatie 

ontwikkelt M2015 een verankeringsprogramma over het materieel en 

immaterieel erfgoed van de mijnstreek. De leerlijn verzekert ook na 

2015 de aandacht voor dit onderwerp in de klas.

Het educatief programma rond het mijnverleden vertelt het 

'grenzeloze' verhaal van de industriële geschiedenis aan scholieren. 

Het belang daarvan is tweeledig. Enerzijds versterkt het programma 

het historisch besef van jongeren ten aanzien van het industrieel 

verleden van Europa in het algemeen en de Nederlandse mijnstreek in 

het bijzonder. Anderzijds biedt het onderwerp allerlei mogelijkheden 

om de directe (leef)omgeving van scholieren in context te plaatsen. 

Omgevingsonderwijs wordt algemeen gezien als een directe en zeer 

effectieve manier van lesgeven en draagt bij aan de persoonlijke 

ontwikkeling van jonge mensen. Het biedt een waardevol 

referentiekader voor het opdoen van kennis en rijke contexten voor 

leeractiviteiten. De aansluiting met internationale aspecten, vanuit die 

lokale context, zorgt voor extra verdieping. 

Kernwaardes voor het scholierenprogramma zijn historisch besef,  

ondernemerschap en interculturaliteit. Het educatief programma biedt 

een leer-belevingslijn die jonge ondernemende mensen bindt aan hun 

regionale leefomgeving en aan hun herkomst en die tegelijkertijd de 

minder kansrijken emancipeert om kansen in de regio te grijpen en 

uitdagingen aan te gaan. Een belevingsexpeditie die is gericht op 

betekenisvolle ervaringen en ontmoetingen. Die kinderen laat ervaren, 

ze trots maakt op wat en wie ze zijn en ze laat ervaren dat hun directe 

omgeving vele mooie kansen biedt.

Een dergelijk programma is goed strategisch te verbinden met 

andere relevante regioprogramma's, zoals bijvoorbeeld de 

strategische agenda voor buurtaal en internationalisering.
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Educatie – De huidige mijnmusea in Zuid-Limburg ontvangen 

samen elk jaar meer dan 10.000 scholieren – nu nog mede dankzij 

de vrijwillige inzet van tientallen oud-mijnwerkers. Op welke wijze 

kunnen de afzonderlijke educatieprogramma's worden versterkt 

en voor de toekomst bestendigd?

Mozaïek – Sintermeertencollege Heerlen bouwt al acht jaar aan 

een digitaal mijnmonument; elk jaar voegen leerlingen van 4HAVO 

nieuwe video-interviews met oud-mijnwerkers en beambten toe 

aan de verzameling. Bijzonder aan dit project is de betrokkenheid 

van de leerlingen. Ze zijn enthousiast en vastberaden een goed 

resultaat te realiseren. In het kader van M2015 kan dit project 

worden opgeschaald naar andere scholen, of kan in combinatie 

met een kunstenaar een bijzondere presentatievorm worden 

uitgewerkt.

HOGER ONDERWIJS & ONDERZOEK

Het mijnverleden heeft zijn sporen nagelaten in elk aspect van de 

stedelijke samenleving. Die constatering roept meer vragen op dan 

antwoorden. Want welke sporen zijn dat, welke gevolgen kun je 

onderscheiden, welke invalshoeken hanteren, welke 

toekomstscenario's schetsen? Dat het mijnverleden een ongelooflijk 

grote rol speelde en speelt in de ontwikkeling van deze regio in het 

bijzonder en Nederland in het algemeen, maakt het thema tot een 

onvermijdelijk onderwerp voor onderzoek en wetenschap. 

Zo zijn de complexiteit van onze geschiedenis en de geringe 

aanwezigheid van manifest materieel erfgoed stof tot nadenken voor 

onderzoekers en universitaire opleidingen. En is de thematiek van de 

mijnen inspiratiebron voor creatieve opleidingen, te meer omdat 

M2015 oproept tot extra verbeeldingskracht om het verhaal van deze 

streek zichtbaar te maken. 

Expertisecentum Heritage – De faculteit Social Sciences van 

Universiteit Maastricht gaat op verschillende fronten  

samenwerken met M2015. Zo zal M2015 als pilot deel uitmaken 

van een nieuw Euregionaal expertisecentrum voor erfgoed.

PROGRAMMAPLAN JAAR VAN DE MIJNEN 2015 – JANUARI 2014 INFRASTRUCTUUR 49



Innovatie & erfgoed – In het initiatief 'Hack the mines' gaan 

studenten van technische en creatieve opleidingen in de Euregio 

samenwerken om de geschiedenis op nieuwe en aansprekende 

manieren te verbeelden.

RUIMTELIJKE EN STADSONTWIKKELING

Achter IBA Parkstad schuilt de ambitie een hernieuwde 

stedenbouwkundige visie voor de regio te formuleren. Dat is meer dan 

alleen een ruimtelijke vraag. IBA is een volgende fase in de 

ontwikkeling van het stedelijk gebied dat met de komst van de mijnen 

ontstond. Het is een reactie op 'Van zwart naar groen' en probeert, 

met een open benadering, de mijnstreek op grote schaal te 

herstructureren. 

M2015 kan de ambitie van IBA Parkstad versterken met een 

culturele 'paragraaf'. Het brengt onder meer de culturele sector in 

stelling om bij te dragen aan positief identiteitsbewustzijn en sociale 

cohesie – een proces dat aan IBA Parkstad extra energie en een 

logische context toevoegt. 

De output die M2015 genereert vormt een input voor IBA Parkstad. 

Uitwisseling tussen M2015 en IBA Parkstad krijgt vorm in concrete 

projecten en manifestaties. Denk aan iconische projecten in het 

landschap of aan de participatieprojecten met bewoners. Daarnaast is 

er een economisch aspect in de uitwisseling tussen beide projecten. 

M2015 draagt bij aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de 

regio voor economische initiatieven: denken, doen, bouwen en 

verbouwen.

De samenwerking tussen IBA Parkstad en M2015 hoeft niet te 

wachten tot 2015 of later: al in 2014 kunnen beide projecten processen 

combineren, zoals debatten of open calls. 

De steenberg Wilhelmina in Landgraaf – de vestigingsplaats van 

Snowworld – is een niet te missen landschapselement. Op welke 

wijze kan een fysiek icoon als dit voor M2015 worden ingezet om 

het verhaal van de mijnstreek te verbeelden? 

Landscape / landshape – Op landschappelijk gebied liggen de 

belangrijkste kansen voor M2015 in decentrale, fysieke structuren 

– denk aan de vele arbeiderswoonwijken, de koloniën. Tijdens de 

mijntijd vormden ze een grid van microgemeenschappen die 

werden gekenmerkt door afzonderlijke eigenheid en culturele 

uitingen, wat paste in het geregisseerde anti-stadidee dat 'van 

bovenaf' werd opgelegd.
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ORGANISATIE 

ORGANISATIE

De tijd dringt. Van iedereen die betrokken is bij M2015 wordt extra 

inspanning gevraagd om een mooi programma te realiseren. Gelukkig 

is al veel in gang gezet.

PROJECTORGANISATIE

De organisatie van Jaar van de Mijnen 2015 wordt neergelegd bij 

een voor dit project op te richten stichting. Naast gemeente Heerlen 

nemen partnersteden zitting in het bestuur.

Het achterliggende governance- en uitvoerend model sluit aan bij 

de slagkracht, ambitie en flexibiliteit die M2015 kenmerken. Gemeente 

Heerlen verstrekt basisfinanciering, opdracht en inhoudelijk 
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programmakader aan de stichting. De verwachting is dat de stichting 

in het voorjaar van 2014 operationeel zal zijn. Zij zal vervolgens het 

programma samenstellen en bijhorende subsidies toekennen.

Tot die tijd draagt een gemeentelijke stuurgroep in samenwerking 

met contacten van andere gemeenten en met provincie Limburg zorg 

voor de voortgang. Drie werkgroepen – funding, communicatie en 

programma – werken aan noodzakelijke voorbereidingen.

PLUSPROGRAMMA: OPEN CALL

Begin 2014 zet de projectorganisatie een open call uit voor het  

plusprogramma. Een inhoudelijke commissie stelt, op basis van dit 

programmaplan, het kader samen en selecteert de projecten. De call 

duurt drie maanden; de eerste projecten kunnen in het begin van 2015 

van start. 

ESTAFETTE 

De basis van de estafette wordt uitgezet langs drie, in eerste 

instantie nog afzonderlijke, trajecten. Samen met een groep oud-

mijnwerkers, elk actief in het instandhouden van het verhaal, wordt 

het idee van lokale activiteiten uitgezet. Daarnaast wordt, onder 

andere in samenwerking met Huis voor de Kunsten Limburg en 

Platform voor Amateurkunsten Parkstad, het amateurkunstenveld 

uitgenodigd zelf activiteiten te ontplooien. En met buurtbewoners, 

tenslotte, wordt eveneens een traject in gang gezet, gericht op 

ideevorming en voorbereiding van lokale activiteiten. Aan dit laatste 

traject leveren de gebiedsregisseurs en wijkteams een bijdrage.

Het proces valt onder verantwoordelijkheid van de inhoudelijk 

coördinator.
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PLANNING

De planning voor organisatie en het tot uitvoer brengen van het 

programma ziet er als volgt uit:

BEGIN 2014

✔ Gemeente Heerlen rondt gesprekken met andere gemeenten 

van de mijnstreek en met provincie Limburg af.

✔ De opdrachtgever en de kwartiermaker (of de inhoudelijk 

coördinator) stellen de artistieke commissie samen. 

✔ De open call voor het plusprogramma wordt voorbereid: 

definitief formuleren van de opdrachtvraag, randvoorwaarden, 

beoordelingscriteria, communicatie en praktische organisatie.

✔ De kwartiermaker rond zijn verkenningen in het veld af en 

voert de laatste voorbereidende gesprekken. Verschillende 

processen worden in gang gezet.

✔ Op basis van de definitieve begroting wordt een nieuwe versie 

van dit programmaplan uitgeven, met uitgewerkte scope van 

programmering en aanpak voor de beeldbepalende 

momenten, de estafette en het plusprogramma.

✔ De open call wordt uitgezet, voorbereidende onderzoeken voor 

met name de culturele hoogtepunten starten.

✔ Amsterdam presenteert het parallel programmakader voor 

activiteiten in de hoofdstad.
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COMMUNICATIE

Voor de organisatoren van M2015 ligt de uitdaging om, in het ver-

lengde van de doelstelling, het brede maatschappelijke belang en de 

enorme betrokkenheid te vertalen naar doeltreffende communica -

tie-uitingen en marketing. 

De communicatie rond M2015 kent vijf lagen. Zo heeft zij een 

belangrijke interne functie: het realiseren van een zo groot mogelijk 

bereik, en vervolgens persoonlijk commitment, van mensen uit de 

mijnstreek. Een gelaagde communicatie-aanpak, bijvoorbeeld per 

doelgroep, zal nodig zijn.

Daarnaast zal communicatie een integraal deel uitmaken of ten 

dienste staan van specifieke activiteiten, bijvoorbeeld activiteiten in de 

buurten of activiteiten waarvoor betrokkenheid van specifieke groepen 

mensen wordt gevraagd. M2015 streeft naar een goede wisselwerking 

en samenwerking tussen de centraal gestuurde communicatie en 

marketing en tussen aspecten van communicatie in de voorbereiding 

of uitvoering van programma-activiteiten. 

Als derde is pr en marketing van het (cultureel) programma een 

belangrijk onderdeel voor algemeen publiek, grotendeels van buiten 

de mijnstreekregio's. Campagnes worden uitgevoerd in nauwe 

samenwerking met het professionele culturele veld en met andere 

partijen – zoals VVV Zuid-Limburg, Branding Zuid-Limburg – en 

mediapartners. M2015 richt zich op publiek uit Nederland en publiek 

uit Belgisch Limburg en de regio Aken. Hier maakt citymarketing deel 

uit van de communicatie; naast het profileren van het programma 

biedt M2015 kansen voor het onderhouden en versterken van relaties 

in en tussen de regio, de steden en Parkstad.

De vijfde laag is weer van intern belang: de M2015-organisatie 

moet zich tot het uiterste inspannen om direct en indirect betrokkenen 

goed geïnformeerd te houden.

Een voorlopige werkgroep communicatie is gestart met het nemen 

van de eerste stappen. 
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De eerste stappen in communicatie zijn:

WINTER 2013

De voorlopige werkgroep communicatie ziet toe op communicatie-

uitingen in 2013 en bereidt de realisatie van het communicatieplan 

voor.

BEGIN 2014

✔ Het strategisch communicatie- en marketingplan is gereed, 

opgesteld door een extern bureau;

✔ De tweede versie van dit programmaplan is gereed, met een 

definitieve begroting en programmascope;

✔ Gemeente Heerlen organiseert in samenwerking met gemeente 

Amsterdam en met partners een presentatie- en debatavond in 

Amsterdam;

✔ Een voorlopige, compacte site gaat online, met basisinformatie 

over M2015;

✔ De open call voor het plusprogramma én voor het 

educatieprogramma worden gepresenteerd, onder andere op een 

compacte, voorlopige site;

✔ Basisinformatie over M2015 is vertaald naar Duits en Engels;

✔ Publicatie rond ronde-tafelgesprekken.

VOORJAAR 2014

De officiële titel en beeldmerk van M2015 worden gepresenteerd, 

samen met de officiële site én met de social media-kanalen;

De eerste uitvoeringsfase van het communicatie- en marketingplan 

start.

ZOMER 2014

Presentatie programma M2015.
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RESULTATEN EN OPBRENGSTEN

M2015 zet het mijnverleden in voor de toekomst. Het wil iets nala-

ten, zodat jongere én oudere generaties verder kunnen met de ont-

wikkeling van de streek. Hieronder daarom een indruk van wat 

M2015 teweeg kan brengen: 

M2015 VERGROOT DE ZICHTBAARHEID EN BELEEFBAARHEID 
VAN HET MIJNVERLEDEN 

✔ Het besef van jongere generaties ten aanzien van de 

alomvattendheid van het mijnverleden is vergroot;

✔ Er is een fysiek icoon, of landmark, dat uitdrukking geeft aan de 

thematiek van M2015;

✔ Er is (na afloop) een publicatie samengesteld die het project 

weergeeft;

✔ Er zijn andere (culturele) opbrengsten, zoals films, boeken,  

documentaires, voorstellingen, ….

M2015 DRAAGT HET VERHAAL VAN DE MIJNSTREEK OVER 
AAN VOLGENDE GENERATIES

✔ Er is een cultureel narratief in gang gezet dat na 2015 wordt 

doorgezet, bijvoorbeeld in de vorm van een cultuurfonds;

✔ Verankering van het verleden heeft plaatsgevonden, onder 

meer in een vernieuwd NL Mijnmuseum;

✔ Er is een doorlopende leerlijn ontwikkeld voor leerlingen in 

basis- en voortgezet onderwijs.

M2015 VERGROOT DE MOGELIJKHEDEN TOT IDENTIFICATIE 
MET STAD EN STREEK EN VERSTERKT DE VERBONDENHEID 
VAN INWONERS ONDERLING

✔ Het bewustzijn van bewoners ten aanzien van hun eigen 

omgeving is vergroot; 

✔ Bewoners hebben in M2015 manieren gevonden om zich met 

hun omgeving en met elkaar te identificeren.
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M2015 VERSTERKT HET HERWONNEN ELAN EN VERBETERT 
HET IMAGO VAN DE STREEK

✔ Het creatieve klimaat van de stad is met overtuiging 

uitgedragen; 

✔ Er zijn coproducties ontwikkeld rondom de M2015-thematiek;

✔ Mensen uit de rest van het land hebben meer kennis van de 

achtergrond van de regio en hebben met interesse gekeken 

naar hoe de streek vraagstukken heeft aangevlogen. 

M2015 DAAGT STAD EN LAND UIT ZICH OPNIEUW TOT DE 
HERKOMST VAN DEZE REGIO TE VERHOUDEN EN DEZE TE 
RELATEREN AAN DE TOEKOMSTAMBITIE VAN DE STREEK.

✔ IBA 2020: de output van M2015 vormt input voor IBA 2020;

✔ Er zijn nieuwe samenwerkingen ontstaan en bestaande 

samenwerkingen versterkt in de driehoek Heerlen – Aken – 

Genk.
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FINANCIËLE MIDDELEN

Introductie

In oktober 2013 maakte gemeente Heerlen bekend 1 miljoen euro 

aan startbudget beschikbaar te stellen voor M2015. De gemeente gaat 

het gesprek aan met provincie Limburg, andere mijngemeenten en  

maatschappelijke partners om dat bedrag te vergroten. Het streven is 

een budget van 6 miljoen euro. 

Begin 2014 wordt op basis van de op dat moment door andere 

partijen toegezegde financiële bijdrage de definitieve begroting 

vastgesteld en vertaald naar een definitieve programma-scope.

Als er minder financiële dekking gerealiseerd kan worden, dan 

wordt de ambitie naar beneden bijgesteld, in eerste instantie op vlak 

van de beeldbepalende momenten en in tweede instantie op het 

plusprogramma

In de onderstaande matrix is aangegeven welke programmalaag 

van toepassing is op het activiteitenonderdeel . De matrix is allerminst 

vastomlijnd of in beton gegoten – ze is richtinggevend. De drie thema's

– Kolen en Kennis, Veelheid aan Gemeenschappen en Transitie als 

Traditie – vormen de thematische rode draad van alle activiteiten.

W
ijken &

 buurten 

Kunst 

Erfgoed 

Econom
ie

Sport

Beeldbepalende momenten · · · · ·

Estafette · ·

Plus · · · ·

Basis · · · · ·
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WENSBEGROTING

I. Beheerslasten    600.000

Personele lasten 500.000

Bureaukosten 100.000

II. Activiteitenlasten 5.400.000

Programma

Beeldbepalende momenten 1 1.975.000

Estafette 825.000

Plusprogramma 1.200.000

Verankering

Haalbaarheid Nederlands Mijnmuseum 300.000

Doorlopende leerlijn & educatie 250.000

Onderzoek & publicaties 250.000

Marketing & communicatie 2 600.000

TOTAAL I + II 6.000.000

Dekking 6.000.000

Gemeente Heerlen 3 1.430.000

Overige mijngemeenten 500.000

Provincie Limburg 1.500.000

Parkstad / Rijk 500.000

Fondsen en subsidies plusprogramma 4 1.420.000

Sponsoring 300.000

Recettes 350.000

1 Drie beeldbepalende momenten, één keer 400k en twee keer 

700k. Daarbij komt 175k 3FM Serious Request
2 Waaronder relatiemanagement
3 Inclusief procesgelden

4
 Uitgaande van 55-60% externe co-financiering voor 

programma-activiteiten.
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ACHTERGROND

VERANTWOORDING

DE TOTSTANDKOMING VAN DIT PLAN

Nadat burgemeester Paul Depla in zijn nieuwjaarstoespraak van 

2011 het initiatief voor het themajaar uitsprak is een gesprek in gang 

gezet tussen de burgemeester en Platform De Mijnen. Omdat het 

culturele en erfgoedveld enthousiast reageerde op het initiatief van 

burgemeester Depla – een vereiste dat hij stelde – werd voorbereidend 

onderzoek voortgezet. Dat onderzoek kreeg gestalte vanuit Platform 

de Mijnen, waarvan Martijn Hermans de voorzitter is. Het platform is 

een informeel samenwerkingsverband van mensen en organisaties die 

op een of andere wijze actief zijn op het vlak van het mijnverleden, 

zowel in de oostelijke als de westelijke mijnstreek. Het initiatief voor 
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het platform is in 2006 genomen door toenmalig wethouder Cor Duijf, 

als reactie op de succesvolle herdenking / viering in 2005. Aangesloten 

bij het platform zijn professionele instellingen als het Nederlands 

Mijnmuseum, Museum Het Domein, DC Continium, VVV Zuid-Limburg 

en Historisch Goud,  vrijwilligersinitiatieven als het museum in 

Eygelshoven, en de Limburgse Mijnwerkersvereniging.

Vooruitlopend op de bestuurlijke besluitvorming van de gemeente 

werden vanuit Platform De Mijnen, in samenwerking met Bureau 

Onderwijs, Jeugd en Cultuur van gemeente Heerlen, gesprekken 

gevoerd met (culturele) organisaties. De totstandkoming van M2015 

werd beschouwd als een open proces, waarin mogelijke bijdragers 

zoveel mogelijk ruimte kregen voor het uitdenken en -werken van 

activiteiten voor M2015. 

Dat proces verliep boven verwachting goed; mensen reageerden 

enthousiast op de richtinggevende lijn van M2015 en bleken bereid 

mee te denken of al aan de slag te gaan met eigen mogelijke bijdragen 

aan het themajaar.

PROCESSEN

Verschillende verbanden in het maatschappelijk veld werden 

uitgenodigd om aan te sluiten bij M2015.

Eind november 2012 vond in Theater Heerlen een bijeenkomst 

plaats met vertegenwoordigers van talrijke organisaties uit de 

oostelijke en westelijke mijnstreek en uit Maastricht, om van gedachte 

te wisselen over de mogelijk inhoudelijke invulling van M2015. Uit deze 

bijeenkomst bleek dat het draagvlak voor M2015 groot is en dat de 

aanwezige instellingen bereid zijn hun reguliere programmering hier in 

2015 op af te stemmen. Ze gaven daarnaast aan graag mee te werken 

aan andere aspecten van de organisatie van het themajaar, door 

bijdragen te leveren aan draagvlakversterking, co-financiering en 

communicatie. Tijdens de bijeenkomst ontstond bovendien een 

levendige discussie over de mogelijke inhoudelijke insteek van het 

project.

Vanuit Platform De Mijnen is constant contact geweest met 

groepen van oud-mijnwerkers, veelal verenigd rond lokale initiatieven 

of projecten. In 2013 is een speciale werkgroep ingericht van oud-

mijnwerkers die samen met de kwartiermaker, en met steun van het 

bestuur van het Nederlands Mijnmuseum, activiteiten voor deze groep 

besprak. Veel aandacht was besteed aan de samenstelling van de 

werkgroep, met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de 

Limburgse oud-mijnwerkers.

Het draagvlak onder deze groep voor M2015 bleek groot, en daarmee 

de bereidheid om na te denken over activiteiten specifiek gericht op 

oud-mijnwerkers en direct betrokkenen.

Een positieve bijkomstigheid was het initiatief van de groep om de 

tijdelijkheid van de werkgroep om te vormen tot een permanent 

overleg van oud-mijnwerkers: de Limburgse Adviesraad Oud-

Mijnwerkers werd in het leven geroepen. 

In samenwerking met het Platform voor Amateurkunsten Heerlen 

is het gesprek aangegaan met amateurkunstverenigingen. 

Verenigingen werden geïnformeerd over het initiatief en de 
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inhoudelijke richting en vervolgens uitgenodigd in 2015 vanuit hun 

eigen vereniging een bijdrage te leveren. Samen met Platform De 

Mijnen en in samenwerking met het Huis voor Kunsten Limburg kan 

vervolgens worden nagedacht over mogelijke samenhang of over 

mogelijke externe, professionele facilitering van producties of 

activiteiten.

Binnen de gemeentelijke organisatie van Heerlen raakten, naast de 

afdeling Welzijn, de afdeling Stadsplanning en het bureau Buurtgericht 

Werken betrokken. Zo is met het bureau Economie gesproken over 

activiteiten gericht op economische ontwikkeling van de regio in de 

toekomst, gerelateerd aan het economisch en innovatieve potentieel 

van de toenmalige mijnstreek. 

Voor de uitwerking van het cultureel-inhoudelijke model van 

M2015 is een compacte artistieke werkgroep in het leven geroepen. 

Zitting hierin namen Rocco Malherbe (directeur Cultura Nova), Peter 

Fransman (directeur Museum Het Domein, Sittard), Hans Gubbels 

(directeur Discovery Center Continium, Kerkrade), Joery Wilbers 

(directeur Nieuwe Nor, Heerlen), aangevuld met experts Ludo Diels 

(journalist), Johannes Arens (cultureel antropoloog, Zweckverband 

Aachen) en Leen Roels (historica en inhoudelijk coördinator Erfgoedcel 

Mijn-Erfgoed, Genk).

In 2012 en 2013 zijn eerste stappen gezet in het betrekken van 

onderwijspartners bij M2015, steeds vanuit het oogpunt van een zo 

goed mogelijke verankering van educatieve activiteiten in 

onderwijsprogramma's of curricula. Zo heeft het provinciale bureau 

voor erfgoed- en cultuureducatie SIEN het thema van de mijnen, met 

verwijzing naar M2015, opgenomen als één van de vier pilots in haar 

vierjarenprogramma.

Met de faculteit Social Sciences (Cultuurwetenschappen) van de 

Universiteit Maastricht is een wederzijdse samenwerking aangegaan, 

specifiek gericht op het project 'Hack the Mines' en algemeen gericht 

op mogelijk begeleidend onderzoek naar erfgoedbeheer en 

-visualisatie.

De opleiding VISCOM van de Hogeschool Zuyd is intentioneel partner 

van 'Hack the Mines'. En de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad 

Limburg is geïnformeerd over M2015.

Eveneens via Platform de Mijnen verliep de samenwerking met 

Maastricht Culturele Hoofdstad 2018.  Bureau VIA2018 wilde in haar 

propositie het industrieel erfgoed van de Euregio een plek geven. In 

2011 en 2012 werd een tweetal zogenaamde veldverkenningen 

verricht over de vraag op welke wijze het mijnverleden van Nederland 

en de Euregio een plek kon krijgen in het programma van MCH2018. 

Inmiddels liep het initiatief van M2015 al vanuit Heerlen en gezien de 

raakvlakken nodigde bureau VIA2018 Heerlen uit om M2015 toe te 

voegen aan het bid van Maastricht. Samen met gemeente Heerlen 

werd die aansluiting uitgewerkt in een kaderstelling en vervolgens in 

concrete programmavoorstellen. VIA2018 beschouwde M2015 als een 

bouwsteenproject en als overture van MCH2018. Het bleek, achteraf, 

één van de weinige concreet uitgewerkte programmavoorstellen van 

het definitieve bid. Voor M2015 wordt bekeken in welke mate de in het 

bidbook opgenomen vijf projecten doorgang kunnen krijgen.

Om landelijke uitstraling van M2015 te bereiken is, naast het laten 
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ontstaan van hoogwaardige programma-activiteiten, een 

samenwerking aangegaan met Gemeente Amsterdam. Burgemeester 

Van der Laan heeft uitgesproken graag van zijn gemeente te willen 

meehelpen met organisatie en invulling van M2015. 

De keuze voor Amsterdam is niet alleen opportuun, er is een aantal 

initiatieven die in het Amsterdamse worden genomen die raken aan de 

thematiek van M2015. Amsterdam dient hopelijk als extra springplank 

naar de rest van Nederland.

Naast toegezegde facilitaire steun van Gemeente Amsterdam is 

een onderzoek gestart naar mogelijke programmering in Amsterdam 

in kader van M2015. De uit Brunssum afkomstige schrijver Milena 

Mulders verzorgt dat onderzoek, als semi-autonoom intendant van 

M2015. Het onderzoek is gesteund door het Mondriaanfonds en de 

gemeenten Heerlen, Brunssum en Amsterdam en gebeurt in 

samenwerking met Tolhuistuin Amsterdam en met cultuurpartners uit 

Heerlen en Belgisch Limburg. De resultaten van het onderzoek worden 

begin 2014 gepresenteerd.  

Naast deze in gang gezette processen zijn tallen afzonderlijke 

gesprekken gevoerd met oud-mijnwerkers, kunstenaars, 

beleidsmakers, onderzoekers, programmeurs/curatoren en 

organisaties.

Ondanks de vele gesprekken is het niet mogelijk gebleken om aan 

alle enthousiaste signalen even goed gehoor te geven en om ook 

andere van wezenlijk belang zijnde maatschappelijke sectoren te 

betrekken bij de beweging rond M2015. Zo behoeft het betrekken van 

amateur sportverenigingen nog aandacht en het bewerkstelligen van 

partnerschappen uit het bedrijfsleven.
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VOOR OUD-MIJNWERKERS

Het is niet met zekerheid te zeggen, maar de schatting is dat tussen 

de 10.000 en 15.000 oud-mijnwerkers in leven zijn. Het merendeel 

echter zal zich niet aangesproken voelen door publieksactiviteiten 

over 'het' mijnverleden. Er lijkt een tendens op interne beleving – 

een gegeven waar het programma op zal inspelen.

M2015 streeft erna een zo groot mogelijke groep oud-mijnwerkers 

en direct betrokkenen te bereiken. Dat is makkelijker gezegd dan 

gedaan, om uiteenlopende redenen. Eén van die redenen is de 

constatering dat een grote groep nog in leven zijnde oud-mijnwerkers 

zich niet aangesproken voelt tot folklore en terugkijken op een voor 

velen onplezierig verleden.

Denkend vanuit deze uitgangspunten wordt een reeks van 

activiteiten bedacht. Een aantal voorbeelden.

1. Naar voorbeeld van de bijzondere reünies in Spekholzerheide 

(2006) en Eygelshoven (2013), die een grote opkomst kende, 

volgt een serie van reünies voor andere zetels. Kenmerkend is 

steeds de beslotenheid, het ongedwongen karakter van de 

bijeenkomsten. Ontmoeting en wederzien staan centraal. Het 

initiatief en organisatie behoort toe tot een lokale groep, maar 

vervolgens wel gefaciliteerd door gemeente, eventueel het 

M2015-bureau en stoelend op ervaringen van eerdere reünies;
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2. Het zou fijn zijn als rond reünie ook een familiedag plaatsvindt, 

waarin binnen met familie en aanverwanten stil wordt gestaan 

van het verleden van de wijk, buurt en/of familie zelf. Dat kan 

bijvoorbeeld rondom een tijdelijk, klein, museum in de wijk, 

met daarin louter de lokale geschiedenis belicht;

3. Een speciaal programma wordt uitgewerkt voor niet-mobiele 

mensen. Activiteiten die op lokatie, in verzorgingstehuizen, 

vorm krijgen. Hopelijk ook steeds over de lokale mijn-verhalen;

4. Er komen één tot twee gemeenschappelijke activiteiten, zoals 

een gemeenschappelijk georganiseerde Barbara-viering (niet 

persé op één lokatie) en een gemeenschappelijke dag ter 

gelegenheid van eerste-steenlegging van nieuw Mijnmuseum 

(eind 2015);

5. Discussie- en debatmomenten waarin wordt teruggekeken of 

belangrijke momenten in de mijn-geschiedenis (bijvoorbeeld 

herstructurering, afwikkeling silicose), maar ook vooruit wordt 

gekeken.

6. Ruimte voor herdenken, in openbaar of in stilte.
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VISIE OP ERFGOED

Erfgoed is dynamisch; het is van cruciaal belang om selecties te 

maken in de representaties van het collectieve verleden om 

toekomstgericht positieve associaties met de streek/gemeenschap te 

creëren. 

De laatste jaren staat het nationale, maar ook streekgebonden 

erfgoed volop in de kijker. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. In 

de historische- en cultuur(sociologische)- wetenschappen wordt 

erfgoed geponeerd als essentieel onderdeel voor het bewust worden 

van de eigen identiteit. Het eigen verleden wordt in dit denken gezien 

als basis voor handelen in het nu en in de toekomst. Erfgoed vervult, 

zo wordt verondersteld, een belangrijke rol als het gaat om 

identificatie met de eigen streek, bewustwording van waar je vandaan 

komt en hoe je je verleden inzet om je op een positieve manier met je 

heden en toekomst te verhouden. Belangrijk hierin is een bepaalde 

mate van trots op het eigen verleden, als individu, maar ook als 

gemeenschap. Door deze trots en daarmee gepaarde positieve 

associatie en identificatie is het individu of de gemeenschap in staat 

om zich op een positieve manier tot zijn omgeving te verhouden. Het 

hebben van een positieve kijk op je erfgoed en het hebben van een 

positieve traditie is daarom onmisbaar voor het creëren van een 

positief toekomstbeeld en daarmee gepaarde (maatschappelijke en 

economische) vooruitgang, zowel voor het individu als voor de 

gemeenschap. 

De mate waarin erfgoed fungeert als essentieel onderdeel voor de 

bewustwording van de eigen identiteit hangt daarnaast sterk af van de 

tijdelijke selecties die gemaakt worden ten aanzien van representaties 

van het collectieve verleden van een bepaalde regio of gemeenschap. 

Erfgoed is per definitie selectief, omdat het positief associëren met een 

bepaald verleden alleen kan als het verhaal over dat verleden duidelijk 

en overzichtelijk is. Juist kiezen voor bepaalde positieve en bepaalde 

negatieve representaties van het verleden maakt het associëren ermee 

mogelijk. Een keuze maken in deze representaties is daarnaast altijd 

afhankelijk van de tijdgeest en de behoefte aan identificaties van een 

gemeenschap op een bepaald moment. Het is dan ook de taak van de 

erfgoedinstelling of –curator om (tijdelijke) keuzes te maken in de 

representaties van het gedeelde verleden die passen bij de behoeften 

van de gemeenschap op een bepaald moment. Zoals Willem Frijhoff 

het beschrijft in Dynamisch erfgoed: “In die dynamische zin staat 
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erfgoed voor een toekomstgerichte selectie van wat wij als erfgoed 

willen vanuit een gewenste identiteitsvorming”.

WAAROM IN 2015?

In 2015 is het vijftig jaar geleden dat toenmalig minister Den Uyl 

namens de Nederlandse regering aankondigde de kolenwinning te 

stoppen. In acht jaar tijd, van 1967 tot 1974, sloten de Limburgse 

mijnen één voor één hun poorten. De Oranje-Nassau I was de laatse in 

de rij. Het restant van de mijn is nog te vinden bij het voormalige CBS-

gebouw – inmiddels biedt het onderdak aan het Nederlands 

mijnmuseum. 
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De redevoering van Den Uyl kreeg voor de inmiddels voormalige 

mijnstreek een symbolische betekenis. Niet alleen markeerde dat 

moment in de schouwburg het einde van een tijdperk. Met Den Uyl 

had de mijnstreek ook een personificatie van het sluitingstrauma. De 

belofte die Den Uyl maakte voor vervangende werkgelegenheid kon 

niet worden waargemaakt. Daarmee werd de staatsman de 

personificatie van het sluitingstrauma: de mijnen sloten veel te snel, en 

werk was er niet. 

Het is in 2015 niet de eerste keer dat de redevoering wordt 

aangegrepen om stil te staan bij het mijnverleden. In 2005 werd het 

moment uitbundig gevierd – of herdacht, daar waren de meningen 

over verdeeld – met een symposium over de mijnstreek anno 2005 én 

met een feestelijk eerbetoon aan oud-mijnwerkers in de Royal in 

Heerlen. Tien jaar eerder, in 1995, is een symposium georganiseerd 
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over de economische ontwikkeling van de mijnstreek, na de 

herstructurering. Te gast was onder meer Ruud Lubbers. 

De aanleiding om het Jaar van de Mijnen in 2015 te organiseren is de 

redevoering van Den Uyl, of liever gezegd de aankondiging van de 

sluiting. De sluiting zal echter niet het belangrijkste thema vormen van 

M2015, noch het voor Limburg historische moment van de toespraak 

in december 1965.

Lees de hele redevoering van Den Uyl op DeMijnen.nl: 
http://www.demijnen.nl/actueel/artikel/redevoering-den-uyl-0

Dat de toespraak van Den Uyl nog steeds grote symbolische 

betekenis heeft voor de mijnstreek is onmiskenbaar. Mogelijk dat 

de start van het themajaar een geschikt moment is om met 

toekomstgerichte vizier stil te staan bij de redevoering van 1965.

SLEUTELBEGRIPPEN

In de volgende sleutelbegrippen liggen de doelstellingen van 

gemeente Heerlen besloten voor Jaar van de Mijnen 2015. Ze 

vormden het kader voor de uitwerking van het programmaplan. 

TERUGKIJKEN/HERWAARDEREN

De operatie ‘Van zwart naar groen’ maakte een abrupt einde aan 

veel fysieke overblijfselen van de mijnbouwindustrie, maar in de 

buurten, het verenigingsleven, het sociale leven en in de verhalen van 

de bewoners van de voormalige mijnstreek, leeft het mijnverleden nog 

steeds voort. De koempels die ondergronds werkten en iedereen die 

betrokken was bij de mijnindustrie, zullen er straks niet meer zijn. 
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Daarom is het zaak om samen met de generatie die erbij was en er 

deel van uitmaakte, nog eenmaal uitgebreid stil te staan bij en 

waardering te tonen voor het mijnverleden. Dat doen we door te 

herdenken, te vieren en in het zonnetje te zetten, maar ook door 

zichtbaar en beleefbaar te maken wat er is en wat er was. 

IDENTIFICEREN

Jaar van de Mijnen 2015 gaat over bewustwording van en 

identificatie met het mijnverleden van de mijnstreek. Met de komst 

van de mijnen ontwikkelde deze streek zich in razendsnel tempo tot 

een stedelijk gebied. Zo is Heerlen is niet historisch gegroeid, maar in 

korte tijd ‘economisch gegroeid’ rond een aantal mijnzetels. Dat geeft 

Heerlen en de mijnstreek hun unieke bevolkingssamenstelling en 

polycentrische karakter, het bestaat uit een groot aantal 

wijken/buurten die zijn voortgekomen uit voormalige dorpskernen en 

mijnkoloniën. Deze wijken/buurten zijn vaak nog hechte 

gemeenschappen met een heel eigen (volks)cultuur en 

verenigingsleven. En hetzelfde geldt voor de hele mijnstreek. We zijn 

een tig gemeenschappen en zijn meer dan de optelsom daarvan. 

Het jaar 1965 was een keerpunt in de geschiedenis van de 

mijnstreek. In dat jaar werd de sluiting van de Nederlandse mijnen 

aangekondigd. Tien jaar later werd de laatste mijn gesloten en ging de 

oostelijke mijnstreek een periode van grote sociale problemen 

tegemoet. Van één van de rijkste steden werd ze één van de armste 

steden van het land met een hoge werkloosheid en een grote 

drugsproblematiek. Operatie Hartslag, een combinatie van harde 

aanpak en zorg, is kenmerkend voor de manier waarop de stad haar 

problemen te boven kwam.

Opnieuw staat de streek op een keerpunt, de stad heeft een nieuw 

elan en kijkt weer vooruit. Met trots wordt teruggekeken op het rijke 

mijnbouwverleden en de manier waarop de problemen van de 

afgelopen decennia zijn opgelost. Maar tegelijk worstelt de stad met 

haar identiteit, want met het verdwijnen van haar bestaansreden, de 

mijnbouw, werd ook in rap tempo korte metten gemaakt met de 

industriële complexen die daar aan herinnerden. Fysiek is de stad 

gebouwd rond verdwenen mijnzetels, maar mentaal zit het 

mijnverleden nog in het DNA van de stad, alleen is het lang verzwegen 

en weggestopt. 

Het Jaar van de Mijnen 2015 is een uitgelezen mogelijkheid om zich 

ook op een nieuwe wijze te verhouden tot het mijnverleden en zich 

daarmee te identificeren. De ‘onvervalste koempel-mentaliteit’ 

bijvoorbeeld, een traditie van arbeid en aanpakken enerzijds en blind 

vertrouwen in elkaar anderzijds, staat wellicht aan de basis van de 

verkiezing van Heerlen tot sociaalste gemeente van Nederland in een 

onlangs gehouden FNV verkiezing. 

PROFILEREN 

Met respect voor het verleden bouwen stad en streek aan haar 

toekomst. Ze wil afrekenen met het slechte imago dat nog teveel aan 

de stad kleeft. Met Jaar van de Mijnen 2015 wil de stad zich landelijk en 
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Euregionaal profileren en iets doen aan de negatieve beeldvorming. Bij 

zo’n ambitie passen hoogtepunten in de programmering die landelijk 

en Euregionaal aanspreken en aandacht trekken bij grote groepen 

mensen. 

Met Jaar van de Mijnen 2015 geeft de mijnstreek naar de regio en 

heel Nederland aan dat de voormalige oostelijke en westelijke 

mijnstreek de trots op het mijnverleden heeft hervonden en dit samen 

met inwoners, overheden en andere belanghebbenden viert.

VERANKEREN

Naast terugkijken is Jaar van de Mijnen 2015 een gelegenheid om 

te verankeren wat bewaard moet blijven en om de nog aanwezige 

kennis over het mijnverleden vast te leggen en te bewaren. Het gaat 

dan om materieel erfgoed, maar ook om immaterieel erfgoed; over 

verhalen, sociale structuren, tradities en gewoonten. 

Voor verankering is een infrastructuur nodig, waar permanent 

kennis genomen kan worden van het mijnverleden. Maar verankeren 

betekent ook dat het mijnverleden onderdeel is van de educatie aan 

jongere generaties, die het mijnverleden alleen kennen van horen 

zeggen. Het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen is zo’n plek en heeft 

de ambitie door te groeien en uit te breiden. Inmiddels is een 

haalbaarheidsonderzoek naar opwaardering en uitbreiding van het 

Nederlands Mijnmuseum gepresenteerd. Het Mijnmuseum moet vorm 

krijgen als een zogenaamd netwerkmuseum dat 

samenwerkingsverbanden aangaat met alle initiatieven in onze regio 

die iets doen met het mijnverleden, zoals Discovery Centre Continium 

en Museum Het Domein Sittard.  Er zijn kansen om dit met steun van 

de Provincie Limburg in het kader van haar Kadernota culturele 

buitenkansen (april 2013) te realiseren. Jaar van de Mijnen 2015 wordt 

daarmee de uitgelezen mogelijkheid om het Nederlands Mijnmuseum 

in een nieuwe verschijning in het Nederlandse voetlicht te plaatsen. 

EXPERIMENT EN TRANSFORMATIE

De periode van de mijnbouw werd gekenmerkt door een grote 

economische bloei en welvaart in de regio. Het Jaar van de Mijnen 

2015 markeert het proces van economische transformatie dat na de 

sluiting van de mijnen is gestart. Een proces dat aanvankelijk werd 

aangejaagd door de komst van grote instellingen als APG, CBS en de 

Open Universiteit. Instellingen die hier een voedingsbodem vonden in 

de aanwezige kennis van financieel-administratieve processen, die was 

opgebouwd rondom de bedrijfsvoering en pensioenadministratie van 

de mijnen. Inmiddels werken deze partijen samen in de Smart Services 

Hub. Ze bundelen hun krachten om te komen tot innovatie en 

investering in de optimalisering van beroepsopleidingen op dit terrein. 

Inmiddels is het proces van economische transformatie verder 

gevorderd. Vanuit een sterk historisch besef van de kracht en 

eigenheid van de regio ontwikkelen zich nieuwe economische kansen. 

De Mijnwater BV is een daar een goed voorbeeld van. Het gebruikt de 

warmte en koude uit de volgelopen mijngangen om schone energie in 

de gebouwde omgeving te leveren en draagt zo bij aan de 
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verduurzaming van de regio.  De ontwikkeling van de Smart Services 

Hub is op zijn beurt een katalysator voor de ontwikkeling van smart 

services op tal van andere gebieden: business intelligence, nieuwe 

energie, langdurige zorg, retail en creatieve industrie. 

Passend bij het vernieuwende en innovatieve karakter van stad en 

streek is hier ruimte voor experiment.  Niet voor niets heeft Parkstad 

uit overtuiging IBA Parkstad geïnitieerd, een proces dat de 

transformatie van deze voormalige mijnstreek wil versnellen. Jaar van 

de Mijnen 2015 is een stepping stone in dit proces. IBA is een open 

werkplaats voor innovatie, een werkplaats die bijzondere, 

experimentele en vernieuwende impulsen geeft aan de ruimtelijke 

herstructurering, de economische en sociale structuurversterking van 

het hele gebied. Een transformatie die leidt tot een beter woon- werk- 

en leefklimaat.  

Het Jaar van de Mijnen 2015 wil een hefboom zijn voor het 

zichtbaar maken van de economische kracht en vitaliteit van de regio. 

Begrippen als vakmanschap, innovativiteit, creativiteit vormen daarbij 

begrippen die van toepassing zijn op het verleden en het heden 

waarmee een basis wordt gelegd voor de economische ontwikkeling 

van de toekomst. 

SAMENWERKEN EN VERBINDEN

Jaar van de Mijnen 2015 is een initiatief van Gemeente Heerlen, 

maar het gemeenschappelijk mijnverleden verbindt een groot aantal 

gemeenten met elkaar, in Limburg en over de grens in België en 

Duitsland. Heerlen streeft ernaar de Parkstad-gemeenten, de 

gemeenten rond Sittard-Geleen (voormalige westelijke mijnstreek) en 

de provincies Nederlands en Belgisch Limburg en de regio Aken actief 

te betrekken bij de organisatie van Jaar van de Mijnen 2015. In de 

netwerkorganisatie Platform de Mijnen, een netwerk van professionele 

instellingen en amateur- en vrijwilligersinitiatieven uit de voormalige 

oostelijke en westelijke mijnstreek, wordt al jaren samengewerkt aan 

gezamenlijke activiteiten en programmering. Ook heeft het Platform 

stevige contacten in Belgisch Limburg (C-Mine Genk,  Manifesta Genk 

en de ErfgoedCel Genk) en met de Regio Aken. 

Amsterdam heeft bij monde van haar burgemeester Eberhard van 

der Laan aangegeven dat Amsterdam wil bijdragen aan Jaar van de 

Mijnen 2015. Daarmee werkt de verbinding Heerlen-Amsterdam als 

springplank naar de rest van Nederland.            

BREDE PARTICIPATIE EN ONTMOETINGEN

De voormalige Nederlandse mijnstreek wil zich met het Jaar van de 

Mijnen 2015 profileren, zowel regionaal als landelijk. Jaar van de 

Mijnen 2015 is overigens vooral bedoeld voor de eigen inwoners. Het 

is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk instellingen, bedrijven, 

verenigingen en burgers meedoen aan Jaar van de Mijnen 2015 en dat 

het programma straks voor iedereen iets bevat waar men zich in kan 

vinden. Oud-mijnwerkers zijn in deze participatiebeweging 

sleutelfiguren. Naast ontmoetingsbijeenkomsten met het karakter van 

een reünie voor oud mijnwerkers en hun familie, vragen we hen ook 
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om juist in de buurten, zowel de voormalige mijnkoloniën als de 

nieuwe buurten die bovenop de voormalige mijnen zijn ontstaan 

activiteiten te ontwikkelen voor het hele gezin en voor de hele buurt, 

rond de verhalen en de herinneringen van de mensen activiteiten te 

ontwikkelen. Hierbij wordt recht gedaan aan de lokale eigenheden en 

de vele culturen die deze streek rijk is. Deze streek is als het ware een 

verzamelplek van vele culturen. Met de buurten en sub-buurten gaan 

we een traject starten om tot betekenisvolle buurtprojecten te komen 

in het kader van terugkijken, herwaarderen, identificatie en profileren. 

2015 is een kantelmoment in de geschiedenis van de mijnstreek. 

Het mijnverleden staat op het punt over te gaan van herinnering naar 

geschiedenis, een momentum waarop het erfgoed door de oud 

mijnwerkers wordt overgedragen aan de jongere generatie. Die 

generatie zoekt naar manieren om zich tot haar verleden te 

verhouden. Ze heeft geen affiniteit met het merendeels sombere 

narratief dat de mijnstreek tekent, maar herkent de pijn van de stad, 

de streek en haar inwoners. Ze wil vooruit, met oprechte aandacht 

voor wat is geweest. Jaar van de Mijnen 2015 wil zoeken naar de wijze 

hoe het mijnverleden het toekomstige verhaal van deze regio tekent. 

REFLECTIE OP ANDERE MIJNAMBITIES

Nederlands Limburg heeft altijd met interesse gekeken naar 

ambities als RUHR2010 in de regio van Essen in Duitsland en C-mine 

en Manifesta 9 in Genk. Voorbeelden van ambities waar het industrieel 

(mijn-)erfgoed van de regio werd ingezet als grondstof voor regionale 

ontwikkeling. M2015 streeft in zekere zin hetzelfde na, zij het dat de 

context waarin Nederland het doet verschilt van deze drie 

voorbeelden. En door die verschillen in context zal M2015 haar 

industrieel verleden op een onderscheidende manier inzetten, in 

vergelijk met wat vlak over de grens gebeurt.

Voor de oostelijke mijnstreek zal M2015 als vliegwiel en katalysator 

voor re-activisme en positiebepaling moeten dienen. M2015 past 

daarom in de roadmap naar IBA 2020. 
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M2015 begeeft zich op een ander tijdspoor in relatie tot 

RUHR2010. Voor Essen was de toekenning van Europese Culturele 

Hoofdstad de kroon op en sluitstuk van een lange periode van 

herontwikkeling, na onder meer IBA Emscherpark. 

Tegelijkertijd pikt M2015 de thematische draad op die Manifesta in 

het gebied heeft neergelegd. Manifesta 9 was zeer sterk verbonden 

aan het vraagstuk Europa. In het voorwoord van Hedwig Feijen in de 

Manifesta 9 catalogus staat: "Volgens Rem Koolhaas is de Europese 

MaasRijn-regio een transnationale zone die bestaat uit de 

aaneenschakeling van uitdijende steden zoals het Nederlands 

Maastricht, het Duitse Aken en het Belgische Luik. Dit deel van Europa 

werd intensief geëxploiteerd.”

De mijnstreken in de Europese MaasRijn-regio verschillen echter 

sterk van elkaar en kennen elk hun eigen mijnhistorie en 

postmijnhistorie, de geschiedenissen van culturen en 

gemeenschappen verschillen. M2015 creëert ruimte voor vergelijk 

tussen het mijnverleden in Zuid-Limburg en dat van andere 

mijnstreken in de Euregio. 

VAN ZWART NAAR GROEN

EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN DE MIJNEN,

Mijnbouw was voor Limburg en de Limburgers veel meer dan het 

zware, stoffige en gevaarlijke werk diep onder de grond. De mijnbouw 

heeft tussen 1900 en 1974 een zeer duidelijk stempel gedrukt op 

eigenlijk alle aspecten van de Limburgse samenleving.

"De voornaamste of hoofdbron van bestaan en welvaren van 

Limburgs ingezetenen is, zonder eenige tegenspraak, de landbouw", 

aldus meldde het provinciaal bestuur in 1842 in zijn jaarverslag. Het 

was een opmerking, die de rest van de negentiende eeuw zijn 

geldigheid zou blijven behouden. Limburg was een agrarische 
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provincie. Grote steden waren er niet. Verreweg het grootste 

inwonertal had Maastricht. Van de 200.000 Limburgers woonde bijna 

driekwart op het platteland en verdiende daar ook zijn dagelijks brood. 

De vele kleine dorpen hadden alle kenmerken van een besloten 

gemeenschap.

Eerste industrie
Industriële werkgelegenheid was er in Limburg vooral in 

Maastricht, waar de glas- en aardewerkfabrieken aan het eind van de 

negentiende eeuw al waren uitgegroeid tot grote bedrijven, waar 

duizenden mensen werkten. Langs de Maas tussen Roermond en 

Venlo waren wat steen- en pannenfabrieken en was er bedrijvigheid 

ontstaan in de metaalnijverheid die de machines voor de 

kleiverwerkende industrie leverde.  In het uiterste zuidoosten van de 

provincie, in Kerkrade en directe omgeving, bestond sinds 

mensenheugenis een kleinschalige mijnbouwindustrie. In de 

negentiende eeuw waren er twee steenkolenmijnen: de Domaniale- de 

erfopvolger van de mijnbouwactiviteiten van de Abdij Rolduc - en de 

Neuprick, die in de Franse tijd in exploitatie was genomen.  Na 1850 

nam de vraag naar steenkool overal toe. Dat kwam vooral door de 

opkomende industrie met zijn stoommachines, de uitbreiding van het 

spoorwegnet en de sterk toenemende vraag naar ijzer en staal. Op 

veel plaatsen in Europa werd de bodem onderzocht op de 

aanwezigheid van ontginbare lagen steenkool. Vooral in nabijgelegen 

industriecentra als de streek rond Luik, het Rijnland en het Ruhrgebied 

konden veel kolenmijnen worden geopend.

Een langzame start
Ook in Limburg lieten ondernemende figuren de ondergrond 

verder onderzoeken op de aanwezigheid van steenkoollagen. Dat 

mocht niet zomaar. Volgens de Franse Mijnwet van 1791, die tot 2003 

nog van kracht was, moest de overheid concessie verlenen, voordat er 

tot delfstofexploratie of -winning mocht worden overgegaan. Tot 

daadwerkelijke exploitatie kwam het ondanks verleende concessies 

vooralsnog niet. Dat had in hoofdzaak twee oorzaken. Op de eerste 

plaats de technische problemen die samenhingen met de aanleg van 

schachten in een bodem die bestond uit lagen die sterk waterhoudend 

waren. In Limburg was dat veelvuldig het geval. Een tweede oorzaak 

was gelegen in de afwezigheid van een net van goede 

transportverbindingen, noodzakelijk voor de afvoer van de gewonnen 

steenkool.

Het is op zich dan ook niet verwonderlijk dat het wachten was op 

een initiatief dat beide problemen in relatie tot elkaar aanpakte. Twee 

personen zijn hiermee onlosmakelijk verbonden: Henri Sarolea en 

Friedrich Honigmann.  Sarolea was een gerenommeerd 

spoorwegbouwer, die naam had gemaakt bij de aanleg en exploitatie 

van spoorwegen op Java. Op 24 mei 1889 verkreeg Sarolea, inmiddels 

woonachtig in Heerlen, vergunning voor de aanleg van een spoorweg 

van Sittard via Heerlen naar Herzogenrath. Op 1 mei 1896 werd de 

spoorverbinding geopend. De spoorlijn werd de basis voor de 

ontwikkeling van het mijngebied rond Heerlen.  Inmiddels had Sarolea 

een aantal vervallen concessies voor de winning van steenkool, 
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aangevuld met enige nieuwe velden, als één grote concessie opnieuw 

aangevraagd. De totale concessie was ruim drieduizend hectaren groot 

en werd bij Koninklijk Besluit van 2 mei 1893 verleend onder de naam 

‘Oranje Nassau'. Op 1 oktober van datzelfde jaar werd in Heerlen 

begonnen met de aanleg van de eerste schacht. En hierbij maakte men 

gebruik van de bijzondere expertise van de mijnbouwdeskundige 

Friedrich Honigmann. Hij ontwikkelde een eigen methode van 

schachtafdieping, waarvoor hij in 1894 patent ontving. Deze naar hem 

genoemde Honigmann-methode was met name geschikt voor de 

aanleg van schachten door waterhoudende lagen heen. In Heerlen was 

sprake van ruim 95 meter dikke drijfzand- en Krijtlagen, waar men 

doorheen moest vooraleer de eerste steenkoollagen te bereiken. Pas 

in 1899, zes jaar na het begin van de aanleg, kon de Oranje-

Nassaumijn beginnen met produceren.  Inmiddels waren ook andere 

ondernemingen begonnen met de aanleg van steenkolenmijnen in 

Limburg. In Spekholzerheide begon de Willem-Sophia in 1902 met 

produceren, in Eygelshoven kwam de mijn Laura & Vereeniging in 1905 

in exploitatie. Deze eerste moderne mijnen waren zonder uitzondering 

in buitenlandse handen. De Nederlandse overheid begon zich zorgen 

te maken over deze ontwikkeling, waarbij buitenlandse 

ondernemingen de beschikking hadden over Nederlandse 

energiedragers. Men begreep dat een meer directe 

overheidsbemoeienis bij de verdere ontwikkeling van de Limburgse 

mijnbouw onontbeerlijk was. In 1902 besloot de Rijksoverheid 

voortaan geen nieuwe concessies meer aan particulieren te verlenen, 

en de exploitatie van nieuwe mijnen zelf in de hand te nemen: het 

bedrijf der Staatsmijnen was daarmee een feit.

De twaalf mijnzetels en huisvesting
Uiteindelijk waren er in 1928, toen de laatste mijn in exploitatie 

kwam, in Limburg twaalf mijnen in bedrijf: vier die door de Staat 

werden geëxploiteerd en acht particuliere mijnzetels, die in handen 

waren van vier verschillende exploitanten. In nauwelijks twintig jaar tijd 

hadden de de mijnen de zuid-oost hoek van de provincie Limburg tot 

een van de meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland 

gemaakt.  In 1898 hadden de Limburgse steenkolenmijnen 648 

mensen in dienst, in 1930 bedroeg de totale personeelsbezetting van 

de mijnen bijna 38.000, het zestigvoudige! De totale bevolking van de 

mijnstreek groeide in diezelfde periode van 70.000 tot bijna een kwart 

miljoen. 
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Monsigneur Poels
Deze aanhoudende stroom van mensen stelde de zuidoost-hoek 

van Limburg voor ongekende problemen. De voorzieningen in de 

dorpen op het gebied van economische en sociale infrastructuur 

waren volstrekt onvoldoende. In die beginjaren legden de mijnen zelf 

de noodzakelijke wegen en rioleringen aan, bouwden huizen en 

kerken, en verzorgden culturele en ontspanningsactiviteiten. Het begin 

van een vervlechting van de mijnbedrijven met de samenleving, die tot 

een traditie zou uitgroeien.  De overheid en de katholieke kerk zagen 

de invasie van nieuwkomers met lede ogen aan. 

Men vreesde een situatie zoals zich die had voorgedaan in de Borinage 

en in het Ruhrgebied. Daar was de samenleving ontwricht geraakt, wat 

ondermeer had geleid tot een sterke socialistische beweging. De 

oprichting van Staatsmijnen moet ook in dit licht worden bezien. Deze 

mijnen zouden in principe alleen Nederlandse arbeiders tewerkstellen. 

Een principe overigens dat men al na een jaar of tien moest verlaten, 

simpelweg omdat er niet genoeg Nederlanders te vinden waren die in 

de mijn wilden werken.  Ook de katholieke kerk ondernam actie. In 

1910 werd de priester-bijbelgeleerde Henri Poels benoemd tot 

aalmoezenier van sociale werken in de mijnstreek. Zijn taak was het 

een katholieke organisatie van sociale voorzieningen op te zetten ten 

behoeve van de arbeiders in Limburg. Het doel: Limburg te behouden 

voor het katholicisme en de traditionele gezagsverhoudingen.

De katholieke zuil
Poels liet zich hierbij leiden door de idee van de standsorganisatie, 

waarover in katholieke kring al een tijdlang werd gediscussieerd. 

Uitgangspunt was de opvatting dat de katholieke godsdienst er voor 

moest waken niet te veel binnen de muren van de kerk te blijven. Het 

hele maatschappelijke leven moest worden doordrongen van het 

katholieke geloof en gedachtengoed. Volgens Poels was dit de enige 

manier om te voorkomen dat in zijn ogen verderfelijke opvattingen als 

het liberalisme en vooral het socialisme in Limburg voet aan de grond 

kregen. Als standen werden ondermeer aangemerkt de boeren, de 

arbeiders, de middenstanders en de mensen met een vrij beroep.

Poels zag in dat maatschappelijke en materiële positie van groot 
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belang waren bij het welslagen van de opzet van de 

standsorganisatiegedachte. Daarom moest de standsorganisatie 

instellingen in het leven roepen die maatschappelijke misstanden 

konden tegengaan en voorzieningen op sociaal gebied tot stand 

brachten. Deze zouden als het ware de worst zijn die de mensen als 

beloning werd voorgehouden als ze zich bij hun standsorganisatie aan 

zouden sluiten. In de praktijk werkte het ook zo. Mensen werden lid 

om de materiële voordeeltjes. Het roomse sausje namen ze daarbij 

voor lief.

Standsorganisaties werden dus een soort koepelorganisaties, met 

eigen instellingen op sociaal en maatschappelijk gebied. De directies 

van de mijnen traden daarbij graag op als geldschieter. Zij zagen de 

katholieke initiatieven als een uitstekend middel om rust en stabiliteit 

in de Limburgse samenleving te verzekeren, wat uiteraard ook in hun 

belang was.  De standsorganisatie van de arbeiders heette de 

Limburgse Rooms-Katholieke Werkliedenbond. Poels werd er geestelijk 

adviseur van en had in die functie de touwtjes feitelijk in handen. De 

Werkliedenbond overkoepelde tientallen sociale instellingen en 

organisaties, met weer honderden plaatselijke afdelingen. Van groot 

belang waren onder andere de vakbonden, die net als alle andere 

sociale instellingen onder de koepel van de standsorganisatie 

opereerden. Hun taak was het de belangen van de arbeider op de 

werkplek te behartigen. De grootste vakbond in Limburg was de 

Katholieke Mijnwerkersbond, met ruim tienduizend leden in de jaren 

dertig.

Een van de eerste organisaties die Poels oprichtte, was een 

arbeidsbeurs in Heerlen. Poels hechtte groot belang aan een dergelijke 

instelling. De bedoeling was dat de arbeidsbeurs een grote rol zou 

gaan spelen bij de arbeidsbemiddeling van mijnwerkers. Poels zag de 

instelling als een controle-instrument, als een middel tot regulering 

van de arbeidsmarkt. Alleen brave en oppassende, lees: katholieke, 

arbeiders zouden door de beurs op de mijnen geplaatst moeten 

worden. Daarentegen zou de arbeidsbeurs moeten weren 

"buitenlandse sujetten, die geheel de streek onveilig maken en [...] 

menschen, die door hunne revolutionaire beginselen een gevaar zijn 

voor de samenleving." Duidelijker kan niet. 

Het netwerk van katholieke organisaties, instellingen en 

voorzieningen was rond 1930 voltooid. De katholieke arbeider en zijn 

gezin waren verzorgd van de wieg tot het graf en de mijnstreek 

koesterde zich in sociale rust. 

Na de Tweede Wereldoorlog
Na de Tweede Wereldoorlog werd de standsorganisatie van 

arbeiders, die tijdens de bezetting was opgeheven, heropgericht, nu 

onder de naam Katholieke Arbeidersbeweging (KAB). Binnen de KAB 

verschoof het zwaartepunt van de activiteiten geleidelijk van 

standsorganisatiewerk naar vakbondswerk, naarmate de overheid zich 

meer en meer zelf met de verzorgingsstaat ging bemoeien. 

 Inmiddels was in de mijnbouwsector de Mijnindustrieraad (MIR) 

opgericht. De MIR was de belichaming van het zogenaamde 

harmoniemodel, waarin de sociale partners eensgezind samenwerkten 
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aan de wederopbouw van de Nederlandse economie. Als 

energieleverancier waren de Limburgse mijnen daarbij van enorme 

betekenis.  De Katholieke Mijnwerkersbond speelde in het overleg in 

de MIR, maar ook daarbuiten, vaak een hoofdrol. De nieuwe sterke 

man van de bond was voorzitter Frans Dohmen,zelf oud-mijnwerker, 

die precies wist waar hij het over had en bij de mijnwerkers groot 

gezag genoot. Onder Dohmen werd de Katholieke Mijnwerkersbond in 

de jaren vijftig een zeer sterke organisatie, die zich vooral beijverde 

voor sociale voorzieningen voor mijnwerkers en oud-mijnwerkers. 

Incidenteel durfde de bond zelfs actie te voeren. In 1957 organiseerde 

de Mijnwerkersbond een langzaam-aan-actie van twee dagen, toen de 

mijndirecties weigerden een aan de ondergrondse mijnwerkers 

geboden loonsverhoging ook aan de bovengronders toe te kennen. De 

actie wekte grote opschudding in het hele land, want de stilzwijgende 

afspraak van het harmoniemodel was daarmee geschonden. 

Desondanks kreeg de Mijnwerkersbond zijn zin. Dohmen bewees er de 

grote kracht van zijn bond mee. Die sterke positie, die voortaan door 

niemand meer werd betwijfeld, verklaart ook waarom later de 

mijnsluitingsoperatie zonder staking en zelfs met medewerking van de 

bond is verlopen. Dohmen werd als zeer serieus te nemen 

gesprekspartner beschouwd met een achterban van bijna 

veertigduizend mijnwerkers, en kon zonder actie te hoeven voeren de 

voorwaarden van de bond in de sluitingsoperatie inbrengen. Van 

mijnsluiting was in 1957 overigens nog geen sprake. Maar de eerste 

donkere wolken dreven wel snel in de richting van de Limburgse 

mijnen. In 1958 diende zich een kolencrisis aan. De vraag naar 

Limburgse steenkool daalde scherp door goedkope importkolen, olie 

en aardgas. De olie-industrie breidde zich voortdurend uit en de 

vondst van de enorme aardgasbel in Slochteren enkele jaren later 

deed de rest.  De mijnen reageerden met verdere mechanisering van 

de kolenwinning. Hiermee hoopte men de loonkosten te kunnen 

drukken. Ook werd de aanleg van een nieuwe Staatsmijn bij Vlodrop, 

de Beatrix, waarvoor de schachten al klaar waren, stilgelegd. 
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Tegelijk nam het aantal ervaren Nederlandse mijnwerkers af, door 

het gebrek aan vertrouwen in de toekomst van de 

steenkolenmijnbouw, de aanwezigheid van betere 

scholingsmogelijkheden en meer alternatieve en aantrekkelijker 

werkgelegenheid. Vooral werken in Duitsland werd populair, omdat de 

lonen er tot 35% hoger lagen dan in Nederland. De leegloop in de 

mijnen moest worden opgevangen door onervaren buitenlandse 

werknemers.  De Mijnindustrieraad richtte zich in deze situatie tot de 

minister van Economische Zaken om financiële steun. De minister gaf 

die in de vorm van een bijdrage in de pensioenfondsen en de 

ziekenkassen. Deze maatregel gaf enige verlichting aan beide zijden. 

Het reële loon werd hoger, waarmee men hoopte arbeidskrachten 

voor het mijnbedrijf te kunnen behouden. Tegelijk gingen voor de 

werkgevers de uitgaven in de sociale sector naar beneden. Vergeleken 

met de overheidssteun die in het buitenland aan mijnen werd 

gegeven, stelde de steun van de Nederlandse overheid overigens niet 

veel voor. Het hielp uiteindelijk dan ook niets. De kolen voerden een 

ongelijke strijd op de Nederlandse energiemarkt. Het aandeel van de 

vaste brandstoffen op de Nederlandse markt daalde van 51% tot 16%.

Het begin van het eind
De directie van Staatsmijnen sprak begin jaren zestig al over het 

beëindigen van de steenkoolactiviteiten. Men vond een medestander 

in de Katholieke Mijnwerkersbond.  Sedert de kolencrisis van 1958 was 

voorzitter Dohmen van mening dat het met de kolenwinning in 

Nederland afgelopen was. Bij werkbezoeken aan mijnen in Engeland 
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en de Verenigde Staten had hij gezien dat de kolen daar veel 

makkelijker en dus goedkoper te winnen waren. In Engeland kwamen 

soms lagen voor van zeventig meter dik, in de Verenigde Staten kon de 

steenkool in sommige gevallen zelfs in dagbouw worden gewonnen. 

De Nederlandse mijnen met hun dunne en vaak moeilijk bereikbare 

kolenlagen konden daar op den duur nooit tegen concurreren zonder 

handenvol overheidssubsidie. Beter was het de mijnen geleidelijk in te 

krimpen. Dat kon volgens Dohmen het beste gebeuren nu Limburg 

begin jaren zestig een krappe arbeidsmarkt kende. De sociale gevolgen 

voor de mijnwerkers zouden door de aanwezigheid van andere 

werkgelegenheid opgevangen kunnen worden. Ook pleitte hij voor de 

herindustrialisatie van Limburg, die samen op moest gaan met de 

inkrimping van de mijnbouw.  Toch wilde de Nederlandse overheid 

vooralsnog niet over sluiting praten. Dat veranderde pas toen in 1965 

J.M. den Uyl aantrad als minister van economische zaken. Hij was net 

als de directie van Staatsmijnen en het bestuur van de 

Mijnwerkersbond van oordeel dat het open houden van de Limburgse 

mijnen op den duur onmogelijk zou zijn.  Op 17 december 1965 

presenteerde Den Uyl in de Heerlense Stadsschouwburg zijn Nota 

Mijnindustrie. De opvattingen van de Mijnwerkersbond klonken daarin 

duidelijk door. Geen wonder, want vooraf had uitgebreid overleg 

tussen Den Uyl en onder anderen Dohmen plaatsgevonden. In de Nota 

werd het besluit kenbaar gemaakt de kolenproductie geleidelijk af te 

bouwen en tegelijkertijd voor nieuwe werkgelegenheid te zorgen voor 

het personeel dat zou moeten afvloeien. Het ging hier om 45.000 

directe arbeidsplaatsen en om nog eens enkele tienduizenden banen 

die bij de toeleveringsbedrijven zouden verdwijnen. "Geen sluitingen 

zonder redelijk uitzicht op vervangende werkgelegenheid", verzekerde 

echter de minister.

De praktijk bleek anders. De sluitingsoperatie verliep sneller dan 

gedacht. Eind 1974 werd de laatste steenkool uit de Limburgse bodem 

naar boven gehaald en ging de laatste mijn dicht. Tegelijkertijd leverde 

de economische herstructurering moeilijkheden op, toen in de tweede 

helft van de jaren zeventig het economisch tij keerde en zich een 

recessie aandiende. De vestiging van nieuwe bedrijven in Limburg 

bleef achter bij de verwachtingen; de herplaatsing van ex-mijnwerkers 

ondervond daardoor ernstige problemen en de werkloosheid steeg tot 

recordhoogten. Eind jaren zeventig bedroeg het Limburgse 

werkloosheidspercentage het dubbele van het landelijk gemiddelde. In 

de mijnstreek was de situatie nog triester. De neergang van de 

Limburgse mijnbouw deed in de ernst van zijn maatschappelijke 

consequenties niet onder voor zijn turbulente begin driekwart eeuw 

eerder. Consequenties die tot op de dag van vandaag in de voormalige 

mijnstreek merkbaar zijn.

Auteur: dr. Serge Langeweg.
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MET MEDEWERKING VAN 

Wim Schoenmaekers, Martin Herbergs, Jo Papenborg, Cor 

Dammer, Ed Joosten, Hub Schulteis, Frans Krasovec, Ai Deckers, Ton 

Deckers, Pino Milevoj, F. Hendriks, Hub Kitzen, Ben de Bruin, Sjef Maas, 

John Arends, Harry Deloo, Sjaak Rook, .

Frans Geraedts, Nic. Tummers, Kitty Janssen, Peer Boselie, Bert 

Bremen, Ludo Diels, Wiel Friedrichs, Frans Timmermans, Johannes 

Arens, Milena Mulders, Jurgen Hoogendoorn, Egid van Houtem, Lene 

ter Haar, Frans Vonk, Vivian van Saaze, Roelof Braad, Jos Zuidgeest, Jos 

Schreurs, Pie van Weersch, Leen Roels, Moniek Daniëls, Guido Wevers, 

Dorothé van den Bosch, Theo Oberndorff, Joep Pelt, Wim Kortekaas, 

Serge Langeweg, Christine Munz, Leonie Cornips, Jaap van Marle, 

Miranda de Kort, Hans op de Coul, Petra Stevens, Olaf Müller, Leo 

Arets, Sander Hansen, Lin Verbruggen, Linda Frints, Jack van Oppen, 

Gerben van Straaten, Pie van Weersch, Wim Horsch, Maria Quartas, Wil 

Houben, Zorynda Janssen, Eymert van Maanen, Pieter Teepe, Yvonne 

Bemelmans en Greetje van Gemert.

Bestuur, directie en/of medewerkers van Nederlands 

Mijnmuseum, Cultura Nova, Discovery Center Continium, Huis voor de 

Kunsten Limburg, Schunck*, Rijckheyt, Museum Het Domein, 

Cultuurhuis Heerlen, Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg, 

Poppodium Nieuwe Nor, Roda JC, VVV Zuid-Limburg, 

Mijnwerkersvereniging De Limburgse Koempels, Parade Brunssum, 

Limburgse Adviesraad Oud-Mijnwerkers, Buro Pinkpop, Parkstad 

Limburg Theaters, Kunstencentrum Signe, Filmhuis De Spiegel, BV 

Limburg, Kamer van Koophandel Zuid-Limburg, Foundation Social 

Beta, Museum Eygelshoven, Steenkoolmijn Valkenburg, Stichting 

Schacht Nulland, Cuttin' Class, Wereld Muziek Concours, Orlando 

Festival, POST-, Werkgroep Industrieel Erfgoed, SIEN, Universiteit 

Maastricht, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed (Genk, België), Coalface (Genk, 

België), Sociaal Historische Centrum Limburg, Het Laagland, Lumière, 

Cinesud, OCAP, LGOG Parkstad, HRLN Street Art, Gotra Ballet, Geert 

Mul, Consulaat Generaal in Düsseldorf, Gemeente Amsterdam, 

Gemeenten Brunssum, Kerkrade en Sittard-Geleen, Stad Genk.

GEVOERDE GESPREKKEN

✔ Een groep van oud-mijnwerkers heeft, al dan niet in 

overlegverband, meegedacht over invulling van activiteiten 

specifiek voor oud-mijnwerkers.

✔ Cultura Nova bestaat in 2015 vijfentwintig jaar en heeft zich als 

cultuurfestival altijd verhouden tot de stedelijke identiteit van 

Parkstad. In 2015 hoopt zij op bijzondere wijze beide aspecten te 

combineren. 

✔ De eerstvolgende Parade Brunssum vindt plaats in 2016, maar in 

kader van M2015 wil de stichting in dat jaar een tusseneditie 

organiseren.

✔ Het Nederlands Mijnmuseum bereid haar uitbouw momenteel 
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voor en hoopt in 2015 de eerste steen te kunnen leggen.

✔ Historisch Goud stelt haar talrijke archieven en kennis graag 

beschikbaar voor vernieuwende vormen van presentatie en van 

erfgoeddata.

✔ VVV Zuid-Limburg is bereid bijdragen te leveren op terreinen van  

even-management en marketing en is bereid nieuwe toeristische 

producten te ontwikkelen.

✔ Parkstad Limburg Theaters past delen van reguliere 

programmering aan op de thematiek van M2015 en zet zich in voor 

nieuwe producties en initiatieven.

✔ Huis voor de Kunsten Limburg stelt haar expertise en 

ondersteuningskracht beschikbaar voor met name het 

amateurkunstenprogramma.

✔ De Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) start in 2013 

met een inventarisatie van onroerend industrieel erfgoed van de 

mijnstreek. De eerste, volledige inventarisatie. In 2015 presenteert 

ze het eindresultaat.

✔ Producent Bijcker TV Hilversum bereidt de productie van een 

landelijke tv-serie voor in samenwerking met regisseur Remy van 

Heugten en in samenwerking met KRO.

✔ L1 zal haar programmering in 2015 afstemmen om M2015.

✔ Het bijzondere project Sjtub gaat door tot 2015.

✔ Jeugdtheater Het Laagland neemt initiatief voor minimaal één 

productie die aansluit bij M2015.

✔ Universiteit Maastricht, faculteit Social Sciences wil op meerdere 

fronten aanhaken bij M2015.

✔ Roda JC neemt deel aan M2015.

✔ AVRO herhaalt de jeugdtv-serie Tien Torens Diep in 2015.

✔ Poppodium Nieuwe Nor heeft uitgewerkte ideeën over popmuziek 

in Europese post-industriële steden.

✔ Het Masterplan van Lumière en Cinesud hoopt één van haar jaren 

in teken te stellen van M2015.

✔ Museum Het Domein past haar reguliere programmering aan.

✔ Journalist Marcia Luyten schrijft een boek over de sociale 

geschiedenis van de Nederlandse mijnstreek 

✔ Lichtkunstenares Diana Raemakers.

✔ Discovery Center Continium zet haar programma MijnVerleden 

MijnToekomst voort en hoopt enkele onderdelen van Creative City 

te verbinden aan M2015.

✔ Met leden van projectteam IBA Parkstad is gesproken over de 

wisselwerking tussen M2015 en IBA.

✔ Kunstencentrum Signe bereidt een bijzonder 

onderzoeksprogramma

✔ Met de familie van Jeroen Willems is gesproken over het artistieke 

nalatenschap van enkele van zijn stukken.

✔ Met Jurgen Hoogendoorn en Pakhuis de Zwijger in Amsterdam 

wordt een debatavond in Amsterdam georganiseerd over M2015.

✔ Johannes Arens

✔ Buro Pinkpop

✔ Platform Amateurkunsten, verschillende gesprekken en een 

werkgroep.

✔ Uitgeverij Bezige Bij, en VPRO.
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✔ Eugène van de Bosch werkt aan een tv-serie, met oud-mijnwerkers 

aan het woord.

✔ Cultuurhuis Heerlen heeft ideeën over haar rol als voormalig 

patronaat en als verenigingshuis.

✔ En verder is gesproken met, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed en Manifesta 

9, Mgr. Schreurs, Econoom Frans Vonk, Met Nic. Tummers zijn 

verschillende gesprekken gevoerd, Gotra ballet, Sociaal Historisch 

Centrum Limburg, de inmiddels opgeheven stichting De Koempel 

Verhaalt, Coalface Genk, DMFF, Open Universiteit, Hogeschool 

Zuyd VISCOM en CMD, WMC, SIEN, SVOPL, Beeld & Geluid, Hardy 

Mertens, Diana Raemaekers, Geert Mul, Maurer United, BV en 

Google Cultural Institute

COLOFON

Programmaplan Jaar van de Mijnen 2015
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