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Voorwoord
Van jongs af aan ligt mijn interesse bij de zaakvakken: natuurkunde, aardrijkskunde, biologie
en geschiedenis. Nog altijd zijn de natuurwetenschappen niet volledig uit beeld verdwenen,
maar vanaf september 2004 werd ik studente geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht.
Niet de gemakkelijkste keuze, maar wel een keuze voor dat iets wat ik altijd leuk heb
gevonden. En dat iets bleek nog leuker en uitdagender dan gedacht. Na de inleidende vakken
heb ik me breed georiënteerd, waardoor op mijn Bachelordiploma dan ook een allegaartje aan
vakken te vinden is. Mede om die reden mijn keuze voor de veelzijdigheid van de Master
Cultureel Erfgoed.
Die beslissing bleek een juiste: de aangeboden stof, de docenten, de medestudenten en
de lange stage zorgden voor een verbrede blik. De eindopdracht, deze scriptie, was de grootste
uitdaging. Na een interessante, maar valse start met als onderwerp het Koningshuis, kan ik
aan de hand van het erfgoed van de Nederlandse steenkolenmijn laten zien dat de afgelopen
jaren meerwaarde hebben gebracht.
Om uiteindelijk tot deze afronding te komen, heb ik uit verschillende hoeken hulp
gehad. Mijn begeleidende docenten Erik Nijhof en Hendrik Henrichs hebben elk in
verschillende fases mij duwtjes in de rug gegeven. Daarnaast zijn ook mijn ouders en zusje
erg belangrijk geweest. Met een constante stroom van betrokkenheid en aanmoedigingen,
maar ook met strenge en kritische opmerkingen hebben zij mij steeds weer door doen zetten.
De kaartjes en opmerkingen van vrienden en andere familie waren keer op keer een stimulans.
Met dezelfde trots waarmee (oud)mijnwerkers elkaar groeten, neem ik met deze
scriptie afscheid van mijn Utrechtse carrière: Glück Auf!

Ermelo,
Juni 2011.

De afbeelding op het titelblad is afkomstig uit: Jan Peet en Willibrord Rutten, Oranje-Nassau Mijnen. Een pionier in de Nederlandse
steenkolenmijnbouw, 1893-1974 (Zwolle: Waanders, 2009), 63.
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Inleiding
Mijn achtertuin, de Veluwe, herbergt vele verrassingen. Haar dennenbossen zijn voor het
grootste deel aangeplant met het oog op de houthandel. Begin twintigste eeuw waren de
Staatsmijnen één van de afnemers van dit hout.1 Vanaf die tijd werd in Zuid Limburg op
uitgebreide schaal steenkool geëxploiteerd. De regio heeft door een kleine eeuw
steenkolenmijnbouw een in Nederland uniek karakter gekregen. Bijna veertig jaar na het
sluiten van de laatste mijn, eind december 1974, zijn in de Mijnstreek de sporen van de
mijnbouw niet uitgewist. Aan de bescherming van het industriële en culturele erfgoed van
deze periode wordt gewerkt.

Erfgoed
De geschiedenis van en de herinneringen aan de steenkolenmijnbouw wordt in de voormalige
Mijnstreek, en daarbuiten, op verschillende manieren levend gehouden. Vele Nederlandse
mijningenieurs kregen hun opleiding aan de Technische Universiteit van Delft. Het is dan ook
deze universiteit die nog aandacht besteedt aan (de technische aspecten van) de
steenkolenmijnbouw. Voor het grote publiek zijn andere vormen van erfgoedpresentatie
toegankelijker. In de provincie Limburg zijn er vier musea die aandacht geven aan de
mijnbouw of enkele aspecten ervan: het Nederlands Mijnmusem in Heerlen, het Discovery
Centrum Continium in Kerkrade, de Steenkolenmijn Valkenburg in Valkenburg en het
Limburgs Museum in Venlo. Elk van deze musea toont het mijnverleden uit een eigen
invalshoek. Nog belangrijker dan de musea zijn de vele organisaties, stichtingen en platforms
van en voor oud-mijnwerkers. Verenigd in deze organen kunnen de oud-kompels,
familieleden en nabestaanden onder andere beter voor hun belangen opkomen.
Het erfgoed van de Limburgse mijnen bestaat uit zowel materiële als immateriële
aspecten, die vaak moeilijk los van elkaar gezien kunnen worden. De mijnen bouwden
woningen voor hun medewerkers. Deze huizen vertellen de sociale geschiedenis van de
mijnwerkers en zijn daarom cultuurhistorische monumenten. De complete wijken hebben
daarnaast ook een stedenbouwkundige waarde. En ook cultureel droegen de mijnen hun
steentje bij. In het overwegend Rooms Katholieke Limburg had elke mijn zijn eigen
muziekkorps. Immateriële zaken als de liederen en gewoontes van de mijnwerkers zijn
moeilijker te bewaren en komen alleen terug in persoonlijke documenten of interviews.
Enkele oud-mijnwerkers (of hun familie) schrijven hun ervaringen op, in de jaren tachtig in
1

Jan-Willem Driessen, Mijnbouw (Groningen: Wolters-Noordhoff, 2008), 11.
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boekvorm en met de opkomst van het internet op thematische websites. De onderwerpen
verschillen omdat de oud-kompels verschillen, de één zoekt en toont ansichtkaarten van de
mijnen terwijl de ander meer theoretische en technische facetten van de mijnbouw bespreekt.
Opvallend is dat in sommige boeken en op de meeste websites de basis ontbreekt, namelijk
hoe de Limburgse steenkolenbekkens zijn ontstaan.

Zwart
Zwart was de kleur die de mijnen en mijnwerkers gaven aan de regio. Het kolengruis liet op
alles en iedereen een grauw laagje achter. De zwarte kolen leverde de Mijnstreek echter ook
welvaart op. Een groot deel van de twintigste eeuw waren de Nederlandse industrie en
huishoudens afhankelijk van de steenkolen. Vanaf het midden van de twintigste eeuw
veranderde dit. Door concurrentie uit nieuwe wingebieden met lagere lonen en de opkomst
van aardolie stagneerde Europese kolenhandel In Nederland was nog een andere factor van
belang. In het noorden van het land werden aardgasvelden ontdekt en in korte tijd gingen de
Nederlandse huishoudens van kolen over op gas. Het besluit om de Limburgse mijnen
gefaseerd te sluiten werd in december 1965 persoonlijk toegelicht door de toenmalige
minister van Economische Zaken Joop den Uyl. Hij deed de belofte dat de Mijnstreek niet in
een zwart gat zou vallen, maar hij heeft deze slechts gedeeltelijk kunnen waarmaken.
Nadat de opkomst en ontwikkeling van de mijnen Zuid Limburg een compleet ander
aanzien hadden gegeven, deden de mijnsluitingen dat opnieuw. De grote en opvallende
mijnterreinen werden bijna volledig gesaneerd. Door deze schoonmaak en door de werking
van de tijd leek het zwart van mijnen langzaam weg te slijten. Het kolenstof bleef echter voor
vele van de oud-mijnwerkers een plaag. Zij hadden ondergronds stoflongen opgelopen en
leverden met elke ademhaling opnieuw een gevecht aan het kolenfront. In de volksmond
kregen de mijnwerkers de naam: kompels. Deze uit het dialect afkomstige term voor kompaan
of maat groeide uit tot een soortnaam voor mijnwerkers en onderstreepte hun groepsgevoel en
kameraadschap.2 De oud-kompels zijn één van de belangrijkste redenen dat het zwarte
erfgoed van Zuid Limburg op dit moment de aandacht krijgt.
Om het mijnverleden te kunnen overbrengen is de inbreng van de oud-mijnwerkers
van groot belang. Want zij zijn de enige die kunnen vertellen hoe het „echt‟ was. Niet alleen
hoe een mijn in elkaar zit, maar ook hoe in de hele Mijnstreek alles draaide om de mijnen. Zes
dagen per week, vierentwintig uur per dag, werd in de regio hard gewerkt om de kolen
2

Wiel Kusters en Jos Perry, Versteende wouden. Mijnen en mijnwerkers in woord en beeld (Amsterdam: Querido, 1999), 270.
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bovengronds te halen en te verwerken. De mijnen hadden effecten op alle bewoners van de
Mijnstreek. Ook op hen die er niet werkten. De zwarte industrie was de unieke eigenschap
van de regio en elke Limburger werd ermee geïdentificeerd. Als gezegd, eindigde dit bij de
sluiting van de mijnen tussen 1965 en 1974. Met het verdwijnen van het samenbindende
element in de streek veranderde de identiteit van de regio. De vaste bewegingscirkel van de
Limburgers werd doorbroken. Het leven van de kompels van weleer veranderde. Zij moesten
zich aanpassen aan een nieuwe situatie, waarin getuige de saneringen geen plaats was voor
heimwee naar het verleden. De mijn werd slechts een herinnering.
Om te voorkomen dat ook deze herinnering verdwijnt, is het nodig het positieve en
negatieve erfgoed van de mijnen te bewaren en tonen. Het (re)presenteren van het verleden
kan op vele verschillende manieren. Dit onderzoek zal zich richten op de manieren waarop
Limburgse musea, vrijwilligers organisaties en individuen proberen hun herinnering aan het
mijnverleden levend te houden.

Vraagstelling
Aan de hand van de vraag: “Hoe is in Nederland omgegaan met het industriële erfgoed,
dat de Limburgse mijnen vormen, en welke mogelijkheden kunnen (nog) worden
aangeboord in de omgang met en presentatie van dit erfgoed?” zal dit onderzoek
uiteindelijk proberen adviezen te geven voor een volledigere (re)presentatie van de
Nederlandse mijnen en de effecten op haar omgeving.
Ter introductie zullen in het eerste hoofdstuk de begrippen als erfgoed, identiteit en
authenticiteit worden besproken. Na deze theoretische beschouwing volgt in het tweede
hoofdstuk de geschiedenis en ontwikkeling van de Nederlandse steenkolenmijnbouw tot en
met de periode van de Wederopbouw. Na de Tweede Wereldoorlog waren kolen hard nodig
om de huizen van de Nederlanders weer te verwarmen en de Nederlandse industrie weer te
doen opbloeien. Kolen waren het zwarte goud. Het derde hoofdstuk, dat in tijd aansluit op het
tweede, beschrijft de oorzaken en gevolgen van de mijnsluitingen voor Zuid Limburg. Voor
de Mijnstreek dreigde het zwarte gat.
In het vierde hoofdstuk zullen achtereenvolgens nationale, provinciale en persoonlijke
initiatieven tot het behoud van het mijnerfgoed worden beschreven en vergeleken. Welke
tastbare en niet-tastbare herinneringen aan de mijnen staan nog overeind? En welke
beslissingen hebben onze buurlanden genomen met betrekking tot het behoud en beheer van
de herinneringen aan de steenkolenmijnbouw? Om deze vergelijking te onderbouwen zal in
het derde en vierde hoofdstuk een korte uitstap worden gemaakt naar de mijnen van Belgisch
Pagina | 7

Limburg. Het laatste hoofdstuk zal in het teken staan van één erfgoedlocatie: het Nederlands
Mijnmuseum in Heerlen. In dit jonge museum wordt door oud-mijnwerkers het verhaal van
de steenkolenmijnbouw in de Mijnstreek verteld. Het is een kleinschalig museum met grootse
toekomstplannen.
Het (re)presenteren van het Limburgse mijnerfgoed is de moeite waard. Deze potentie
zal in de conclusie worden toegelicht aan de hand van de vraagstelling. Wat zijn de valkuilen
en waar liggen de kansen voor de toekomst?

Bronnen
Bij dit onderzoek zijn naast handboeken en artikelen van bekende en erkende auteurs ook een
aantal websites gebruikt. Het internet kent zijn bezwaren, maar de gekozen websites
doorstaan alle de toets der betrouwbaarheid. Bovendien hebben zij voor dit onderzoek een
toegevoegde waarde, omdat ook de aan mijnerfgoed gelieerde instellingen en organisaties
veel van hun informatie en communicatie via het internet laten lopen. Naast alle
geraadpleegde literatuur, (film)beelden en andere documenten, zullen dan ook alle
internetbronnen vermeld worden in het notenapparaat en de literatuur- en bronnenlijst.
Gelijktijdig met dit onderzoek wordt er in opdracht van de Provinciale Staten van
Limburg gewerkt aan “een integrale wetenschappelijk studie van de Mijnwerker in zijn
maatschappelijke context.”3 Als basis voor deze studie werd de stichting De Koempel
Verhaalt opgericht en ging de gelijknamige website in de lucht. Het streven is dit
standaardwerk in 2012 te voltooien.4 Graag had ik voor het tweede en derde hoofdstuk
gebruik gemaakt van dit waarschijnlijk uitgebreide werk. Zoals gezegd richt mijn onderzoek
zich niet op de details van het leven van de mijnwerker, maar op de verschillende vormen van
(re)presentaties van het Nederlands mijnverleden. Tevens belicht het de mogelijkheden voor
de toekomst van dit zwarte erfgoed.

3

De website van de De Koempel Verhaalt: http://www.dekoempelverhaalt.nl. Onder: De stichting. Laatst geraadpleegd 31 mei 2011.

4

De website van de De Koempel Verhaalt: http://www.dekoempelverhaalt.nl. Onder: Het boek. Laatst geraadpleegd 31 mei 2011.
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Hoofdstuk 1. Mijnverleden, mijn toekomst
In 1969 raakt vijftig procent van Kerkrade zijn baan kwijt.5 De cijfers liegen er niet om. De
Domaniale Steenkolenmijn, de grootste en belangrijkste werkgever van de stad, sluit zijn
deuren. En dat gebeurt niet alleen in Kerkrade, in de gehele regio wordt de exploitatie van
steenkool stopgezet. In de periode 1966-1974 sluiten één voor één de mijnen in Zuid
Limburg. De Mijnstreek raakt zijn naamgever kwijt, raakt zijn samenbindende factor kwijt,
raakt zijn identiteit kwijt. Want niet alleen het leefritme van de mijnwerkers en hun gezinnen,
maar dat van de hele regio werd bepaald door het mijnbedrijf.
Althans zo wordt, zo‟n veertig jaar na het sluiten en slopen van de mijnen, het verhaal
verteld. Welk verhaal verteld wordt en welke niet, heeft te maken met de vragen die worden
gesteld. In de huidige internationale en individualistische maatschappij biedt de relatief kleine
en overzichtelijke geschiedenis van de steenkolenmijnbouw regionaal houvast. Dat inmiddels
uit verschillende hoeken pogingen worden ondernomen om de gevoelens van eenheid en
identiteit van de hoogtijdagen van de mijnen te behouden is dan ook niet gek. Het levend
houden van verhalen werkt vaak het beste als er een tastbaar „iets‟ van over is. Iets dat over is
gebleven uit het verleden en dat dient als illustratie bij het hele verhaal. Met andere woorden,
erfgoed uit het verleden kan dat verleden naar het heden brengen. Erfgoed functioneert dan als
een brug tussen verleden, heden en toekomst.
Zuid Limburg is niet de enige Nederlandse regio waar de leidende industrie plotsklaps
verdween. De steenkolenmijnbouw laat zich waarschijnlijk het best vergelijken met de
textielindustrie in Twente. Ook die regio kende een industriële monocultuur, de textiel, die het
dagelijks leven dusdanig beïnvloedde dat het gebied een eigen mentaliteit verkreeg. Toen de
textielindustrie tussen 1965 en 1975 definitief in elkaar stortte, zijn ook in Twente bijna alle
„productieplaatsen‟ gesloopt.6 De invloed die de industriële monocultuur op het dagelijks
leven had verschilde en heeft de beide regio‟s gevormd tot unieke eenheden. De inwoners van
de Mijnstreek en Twente kenden elk een specifieke houding, die hen en hun regio anders
heeft gemaakt. Echter door de sloop van de fabrieken en mijnen en met het verstrijken van de
jaren raakt de herinnering aan de bijzondere geschiedenis in de verdrukking. Om deze
herinnering levend te houden wordt erfgoed ingezet. Over de vraag welke rol erfgoed speelt in
deze context van herinneren en identiteit bestaan verschillende overwegingen, deze zullen in
de rest van dit hoofdstuk naar voren komen.

5

Ingeborg Wind, De verdwenen Limburgse mijnen (Arnhem: Uitgeverij Terra Lannoo BV, 2008), 139.

6

De website van Industrieel Erfgoed Twente: http://www.industrieelerfgoedtwente.nl. Laatst geraadpleegd 31 mei 2011.
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Identiteit en erfgoed
Het begrip identiteit is lastig. Het handelt over de vraag wie „wij‟ zijn. Volgens Neil
MacGregor, de directeur van het Brits Museum, wordt individuele en groepsidentiteit
gevormd door herinneringen.7 Met de inzet van alle mogelijk denkbare vormen van erfgoed
worden deze herinneringen levend gehouden. Deze geschiedenissen onderscheiden ons van
anderen en maken ons uniek, want erfgoed versterkt de identiteit.8 Dit geldt voor elke vorm
van identiteit: een lokale, regionale, provinciale, nationale en transnationale en internationale.
Met behulp van erfgoed uit het verleden kan elke identiteit zichzelf uitvinden. De
herinneringen en verhalen, behorende bij dat erfgoed, zorgen voor een gevoel van eigenheid.
De Britse historicus David Lowenthal onderschrijft dit: “For the most part we value what we
inherit as uniquely our own, different from and preferable to anyone else‟s. Heritage is not
any old past, let alone what objective history tells us what was the past; it is the past we glory
in or agonize over, the past through whose lens we construct our present identity, the past
that defines us to ourselves and presents us to others.”9
Een identiteit kan dus mede worden gehaald uit het verleden. Het is echter geen
vaststaand concept, maar een (dynamisch) proces. Het verleden, al dan niet met behulp van
erfgoed, dient vaak als het startpunt, maar een identiteit kan en moet kunnen groeien.
Vreemde of nieuwe groepen kunnen zo worden ingepast in een grotere identiteit. In het
WRR-rapport Nationale identiteit en meervoudig verleden benoemen Maria Grever en Kees
Ribbens dit als volgt: “… [nationale] identiteit veronderstelt [steeds] een proces van
herkenning, afwijzing, aanpassing of toe-eigening”.10 Want, “een paradoxaal kenmerk van
identiteit is dat er sprake is van enerzijds continuïteit en consistentie, en anderzijds van
verandering en inconsistentie. Er is een ontwikkeling in de tijd, maar ook een mate van gelijk
blijven.”11 Wie „wij‟ zijn, is volgens Grever en Ribbens niet vastomlijnd, maar afhankelijk
van de context. Sociale en economische factoren kunnen zorgen voor een andere toe-eigening
van identiteiten.12 Deze verschillende omstandigheden kunnen zorgen dat een individu of
groep zich niet nationaal, maar wel lokaal verbonden voelt. Immers, in grotere eenheden
Rob van der Laarse „Erfgoed en de constructie van vroeger‟ in: Rob van der Laarse (red.), Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en

7

musealisering (Amsterdam: Het Spinhuis, 2005), 15.
Citaat van Neil MacGregor, directeur British Museum: “For individuals, as for communities, it may be said that memory is indentity”.
8

Rob van der Laarse „Erfgoed en de constructie van vroeger‟ in: Van der Laarse, Bezeten van vroeger, 15.

9

David Lowenthal, „Heritage and history‟ in: Van der Laarse, Bezeten van vroeger, 29.

10

Maria Grever en Kees Ribbens, Nationale identiteit en meervoudig verleden. WRR verkenningen 17 (Amsterdam: Amsterdam University

Press, 2007), 26.
11

Grever en Ribbens, Nationale identiteit en meervoudig verleden, 23.

12

Ibidem, 23.
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vallen de nuances minder op. En identiteit wordt juist gevonden in de grote en
gemeenschappelijke verhalen, vaak ondersteund door erfgoed uit het verleden.

Identificatie
Een begrip dat nauw samenhangt met identiteit is identificatie.13 Toch zijn er duidelijk
verschillen tussen de twee begrippen. Simpel gezegd, is het relatief gemakkelijk en
vrijblijvend om je met iets of iemand te identificeren, terwijl het hebben en onderhouden van
een identiteit meer „werk‟ kost. Grever en Ribbens omschrijven het zo: “Identificatie is [dus]
een positionering van mensen ten opzichte van anderen om een specifiek zelfgevoel te
bewerkstelligen. Waar de term identificatie wijst op een procesmatig en tijdelijk karakter
zoals bij het aannemen van een rol die weer „afgelegd‟ kan worden, duidt de term identiteit
op de resultante die meer permanent lijkt.”14 Kortweg gezegd, is identiteit dus een meer
statisch concept, terwijl identificatie meer dynamisch en contextueel afhankelijk is.
In zijn inleiding in de bundel Dit is Limburg! Opstellen over de Limburgse identiteit,
haalt Ad Knotter het in 2007 gepresenteerde eindrapport van de WRR Identificatie met
Nederland aan. Daarin wordt gesteld dat mensen groepen en verbindingen vormen “die
bepalen wie zij zijn, waar zij bij horen en met wie zij zich verbonden voelen”.15 Als het gaat
om een regionaal verband vindt Knotter, in navolging van de WRR-auteurs, de term
identificatie daarom een beter werkbare term dan identiteit.16 Hij, en de andere auteurs uit de
bundel, twijfelt er niet aan dat Limburgers zich identificeren met hun provincie en dat dit leidt
tot een regionale eigenheid of regionale identiteit.17 In Knotter‟s bundel komen twee
onderwerpen prominent naar voren, waarmee de Limburgers zich identificeren: het belang en
de vorming van een bestuurlijke eenheid en de rol van de Katholieke Kerk in de Limburgse
samenleving. Knotter noemt hier niet de mijnen als samenbindende factor. Voor Zuid
Limburg zijn de mijnen dat wel (geweest). Toch mag met name de rol van de door Knotter
genoemde Kerk zeker niet worden onderschat. Zo wees de Kerk fabriekswerk af als
“materialistisch, afstompend en geestdodend.”18 En heeft de Katholieke Mijnwerkersbond
“niet alleen geijverd voor de belangen van de mijnwerkers binnen het mijnbedrijf”, maar ook
13

Grever en Ribbens, Nationale identiteit en meervoudig verleden, 22.

14

Ibidem, 23.

15

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Identificatie met Nederland (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007),

32. Geciteerd in: Ad Knotter (red.), Dit is Limburg. Opstellen over de Limburgse identiteit (Zwolle: Waanders Uitgevers (Sociaal Historisch
Centrum voor Limburg), 2009), 15.
16

Knotter, Dit is Limburg, 15.

17

Ibidem, 15-16.

18

P.J.H. Ubachs, Handboek voor de geschiedenis van Limburg (Hilversum: Verloren, 2000), 421.
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“door voorlichting en vorming van zijn leden heeft hij hun verstandelijk, zedelijk en
godsdienstig peil zeer bevorderd.”19 De samenwerking tussen de Katholieke Kerk en de
belangrijkste werkgever in de Mijnstreek, tijdens de opkomst, groei en bloei en ondergang
van de mijnindustrie, geeft Zuid Limburg een eigen karakter: een regionale identiteit.

Regionalisme
Winand Roukens definieert in 1951 een regio als “een bewoond gebied, dat in omvang kan
variëren van het primitieve familiegehucht tot een complex, dat meer staten of grotere of
kleinere delen daarvan als culturele, economische of administratieve eenheid kan omvatten,
welke steeds wordt gezien als deel van een groter geheel.”20 Het is belangrijk om op te
merken dat deze definitie van regio stamt uit 1951, want de huidige invulling van het begrip is
minder rigide. Tegenwoordig heeft het begrip regio een meer dynamisch karakter. Roukens
benadrukt dat hij spreekt over de gevoelskant van regionalisme en niet over het streven naar
(meer) eigen bestuur. Het hebben van regionale gevoelens is voor de mens van belang. Voor
de bevrediging van zijn eerste psychologische en sociale levensbehoeften is de mens namelijk
afhankelijk van een specifieke aandacht voor of een speciale aandacht aan de onmiddellijke
geografische omstandigheden. Een regionale identiteit zorgt voor binding en verbindingen.21
In de Mijnstreek gebeurt dit. De hele regio kent door de steenkolenmijnbouw een sterke
onderlinge verbondenheid, omdat het mijnbedrijf voor meer dan alleen zijn werknemers
zorgde. Iedere inwoner van de regio had een familiale of bedrijfsmatige connectie met de
mijnen. En daarnaast kon iedereen profiteren van de, ook mede door de Kerk mogelijk
gemaakte, ontwikkelingen op het sociale en culturele vlak.
Het belang van de „mijnwerkersidentiteit‟ blijkt daarom ook pas bij de sluiting van de
mijnen. Binnen tien jaar valt de vastigheid die „de mijn‟ bood weg. Het dagelijkse leven raakt
letterlijk en figuurlijk zijn spil, de mijnen, kwijt. De positieve en negatieve geschiedenissen
van de steenkolenmijnbouw vormen een onderdeel van het verleden van Zuid Limburg en
daarmee van de regionale identiteit. Deze overgeleverde en gedeelde herinneringen vormen
binnen het collectieve geheugen van een groep de brug tussen het verleden, het heden en de

19

Remigius Dieteren O.F.M., Mens en mijn. Een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond

(Heerlen, 1953), 317-318.
20

Winand Roukens, Regionalisme en volkscultuur. Openbare les gegeven bij de aanvaarding van het ambt van lector in de volkskunde aan

de R.K. Universiteit te Nijmegen op vrijdag 2 maart 1951 (Nijmegen/Utrecht: Dekker & Van de Vegt NV, 1951), 6.
21

Roukens, Regionalisme en volkscultuur, 6-7.
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toekomst. Groepsherinneringen zijn subjectief en selectief, maar geven een regio als de
Mijnstreek de gelegenheid te bouwen zijn eigen identiteit.22

History-heritage-debat
De identificatie van de Zuid Limburger met het mijnverleden is, tegenwoordig, geen
vanzelfsprekendheid meer. De kennis van en interesse in het verleden van de regio is sterk
persoonsgebonden. Daarnaast staan, in een internationale discussie, twee benaderingswijze
van het verleden tegenover elkaar: de history (geschiedenis) en heritage (erfgoed) benadering.
Voor het minste of geringste wordt tegenwoordig het begrip „erfgoed‟ gebruikt.
Ondanks dat elke gebruiker van de term een andere inhoud aan het begrip geeft, is de
overkoepelende factor dat erfgoed een (ver)binding tussen het heden en het verleden kan
creëren. Door een (restant van een) gebouw, een voorwerp, een lied of een gewoonte aan te
merken als erfgoed kan een totale geschiedenis worden verteld. Zo kunnen erfgoedobjecten
zorgen voor een warme historische belangstelling. Belangrijk om hierbij op te merken is dat
de historische interesse de afgelopen eeuw qua vorm en inhoud is veranderd. Historicus Kees
Ribbens doet hiervan verslag in zijn boek Een eigentijds verleden. Alledaagse historische
cultuur in Nederland 1945-2000.23 Hij ziet een aanzienlijke stijging van de belangstelling
voor een breed scala van historische activiteiten.24 Historische interesse geeft, op dit moment,
erfgoed een beduidend prominentere plaats dan geschiedenis. Zijn de benaderingswijzen
heritage en history twee middelen om hetzelfde doel te bereiken of is er meer aan de hand?
Op het eerste gezicht bevindt zich tussen geschiedenis en erfgoed een wereld van
verschil. In de algemene beeldvorming is erfgoed moderner en leuker dan geschiedenis. De
wetenschappelijke geschiedschrijving, hoe interessant en mooi ook aan het publiek gebracht,
blijft vaak (te) moeilijk. Het jargon van de geschiedenis en geschiedschrijving heeft zijn basis
in teksten en de daarbij behorende bronnenkritiek. Het is een vorm van wetenschap die tijd en
inspanning kost om te leren begrijpen. Mensen die hier niet of nauwelijks mee in aanraking
komen, missen hierdoor de interessante en amusante aspecten. Het „wetenschappelijke‟
schrikt mensen af, terwijl dit zeker niet hoeft. Erfgoed zou minder kennis eisen, waardoor het
verleden zonder studie kenbaar wordt.

22

Aleida Assmann, „Transformations between History and Memory‟, in: Social Research: an international quarterly of political and social

science (Vol. 75, afl. 1. (2008)), 61.
23

Kees Ribbens, Een eigentijds verleden. Alledaagse historische cultuur in Nederland 1945-2000 (Hilversum: Verloren, 2002).

24

Ribbens, Een eigentijds verleden, 285-286.
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Aan de hand van erfgoedobjecten wordt op een andere manier informatie aangeboden.
Door gebruik te maken van de grote visuele, auditieve en symbolische zeggingskracht van
erfgoedobjecten, is de historische betekenis eenvoudiger over te brengen. Een zichtbaar en
tastbaar „iets uit het verleden‟ raakt nu eenmaal gemakkelijker aan het gevoel. Gevoelens van
eerbied, nostalgie, verwondering en vermaak, die het waard zijn om beleefd te worden.
Erfgoed is de moeite waard om te (gaan) bekijken of beluisteren en wordt zo een
consumptiegoed. In de culturele en toeristische sector zet men dan ook erfgoed in om
„klanten‟ te lokken.25 Door het inzetten van het gevoelselement is de toegankelijkheid van
erfgoed groter dan die van geschiedenis. Eerbied, nostalgie en verwondering hebben grote
samenbindende kwaliteiten. Kwaliteiten die groepen of naties kunnen verbroederen. Geen
wonder dat erfgoed een sterke lading van identiteit en zelfs nationalisme heeft gekregen en
vaak als zodanig wordt ingezet.26
Terugkomende op de tegenstelling tussen history (geschiedenis/geschiedschrijving) en
heritage (erfgoed). In het academische veld kan er onderscheid worden gemaakt tussen hen
die de brede belangstelling voor erfgoed als iets overwegend positiefs of als iets overwegend
negatiefs zien. Heritage kan en moet, volgens de positief ingestelde academici, de functie van
een brug hebben. Na een eerste kennismaking met het verleden via erfgoed, kunnen mensen
gemotiveerd worden om serieuzer met het verleden om te gaan. De meer op history ingestelde
academici zijn bezorgd dat de typische erfgoedbenadering van het verleden, het verleden te
weinig recht doet en mensen een verkeerd beeld van de geschiedenis geeft.27 Deze typische
erfgoedbenadering van het verleden omhelst, zo vinden de kritische kijkers, te veel
popularisering, fragmentering, nostalgisering en actualisering.
In de praktijk blijkt de tegenstelling tussen history en heritage gelukkig niet zo scherp
te liggen. Beide benaderingswijzen hebben valkuilen, maar zij hebben om te overleven elkaar
nodig. Puur academische publicaties vinden, zelfs bij medehistorici, minder aftrek en te
beperkte erfgoedervaringen trekken maar matig publiek, terwijl bijvoorbeeld op degelijk
onderzoek steunende historische boeken aan een breed publiek verkopen. Een plek waar de
middenweg tussen de historische en de erfgoedbenadering, over het algemeen, goed wordt
gevonden zijn musea. Zij gebruiken hun (erfgoed)objecten om aan een breed publiek een
kloppend historisch verhaal te vertellen, zonder er een overdreven vertoning van te maken.

25

G.J. Ashworth, „Heritage and the consumption of places‟ in: Van der Laarse, Bezeten van vroeger, 193-206.

26

David Lowenthal, The heritage crusade and the spoils of history (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 57-63 en 239-240 en

David Lowenthal, „Heritage and history‟ in: Van der Laarse, Bezeten van vroeger, 36.
27

Kees Ribbens, Een eigentijds verleden. Alledaagse historische cultuur in Nederland 1945-2000 (Hilversum: Verloren, 2002), 29‐33.
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Eén goed voorbeeld daarvan is het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem. 28 Het
Openlucht Museum vertelt aan de hand van zowel materieel als immaterieel erfgoed over het
Nederlands verleden en bouwt zo aan een collectieve Nederlandse identiteit.

Authenticiteit
Een ander museum dat een mooie balans tussen de geschiedenis en erfgoedbenadering heeft
gevonden in zijn presentatie is, volgens historicus Hendrik Henrichs, het Spoorwegmuseum in
Utrecht.29 Met een erfgoedpresentatie, een nagebouwd Engels mijndorp, wordt een historische
verantwoorde boodschap overgebracht aan een, overwegend, jeugdig publiek. Deze mening
wordt niet door iedereen gedeeld. Naast een eventuele voorkeur voor de history of heritage
benadering van het verleden, speelt hierbij het vraagstuk dat „het dorp‟ [in het
Spoorwegmuseum] niet het origineel is. Aan de hand van deze authenticiteitskwestie wordt de
vraag gesteld of alleen oorspronkelijke objecten gebruikt kunnen en mogen worden om een
historisch verhaal te vertellen. Dit is geen vraag die alleen geldt voor kunstmusea. Juist
historische musea moeten deze vraag stellen. Heeft een kunstwerk, voorwerp of gebouw
alleen waarde als het tijdseigen, authentiek, is? Of kan een goede replica de boodschap ook
overbrengen?
Historicus Johan Huizinga stelt dat alleen een authentiek object een „historische
sensatie‟ kan oproepen.30 Volgens Huizinga kan het gebeuren, dat een historisch detail hem
“opeens het gevoel geeft van een onmiddellijk contact met het verleden, een sensatie even diep
als het zuiverste kunstgenot, een (lach niet) bijna ekstatische gewaarwording van niet meer
mij zelf te wezen, van over te vloeien in de wereld buiten mij, de aanraking met het wezen der
dingen, het beleven der Waarheid door de historie.”31 Een „historische sensatie‟ is volgens
Huizinga voor iedereen weggelegd. Maar voor een oprechte ervaring is een tastbaar en
origineel historisch object noodzakelijk, in Huizinga‟s geval een prent van Jan van de
Velde.32 Wat Huizinga (hier) niet expliciet noemt, maar wat hij naast authenticiteit wel
degelijk essentieel acht voor een historische sensatie is contextuele kennis.

28

Het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem. Bezocht op 10 oktober 2008.

29

Hendrik Henrichs, „Identiteitsfabriek of Warenhuis van het Verleden, Inburgering en het Nationaal Historisch Museum‟ in: Tijdschrift

voor Geschiedenis, jaargang 120 (2007), 617.
Website van het Nederlands Spoorwegmuseum in Utrecht: http://www.spoorwegmuseum.nl.
Zie onder Het Museum, Wereld 1 „De grote ontdekking‟. Laatst geraadpleegd 31 mei 2011.
30

Johan Huizinga, „Het historisch museum‟ in: Verzamelde werken II (Haarlem 1948) 559-569.

31

Huizinga, „Het historisch museum‟ in: Verzamelde werken II (Haarlem 1948), 566.

32

Ibidem, 566.
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Voor vervalsingen en replica‟s is in de museumvisie van Huizinga dus geen plaats.
Maar wat als juist deze een interessant verhaal hebben te vertellen? Het Rijksmuseum toonde
om die reden twee stockskes van Van Oldenbarnevelt samen in één vitrine.33 Daarnaast wordt
het begrip authentiek op verschillende manieren gebruikt. Zo kan de inhoud van een boek
authentiek zijn, maar het boek zelf niet. In de museale discussie over het gebruiken van
erfgoed speelt de authenticiteitskwestie dus op meerdere manieren een grote rol.
Sinds Huizinga in 1920 zijn uitspraken deed is er veel, maar toch ook weinig,
veranderd in de museumwereld. Het zijn niet meer de authentieke objecten alleen, die een
museumbezoek

interessant

maken.

Bijvoorbeeld:

het

nagebouwde

dorp

in

het

Spoorwegmuseum fungeert als een decor, waarin bezoekers de ontdekking van de
stoommachine en stoomlocomotief kunnen beleven. Want experience is de term waarmee
historische musea bezoekers trekken. En feitelijk ligt het bezoekers laten beleven of ervaren
van het verleden, niet eens zo ver af van het (laten) hebben van een historische sensatie.
Heritage en experience lijken elkaar hierin gevonden te hebben. In een aantrekkelijk
decor wordt de beleving van het verleden door middel van authentieke erfgoedobjecten naar
het heden gehaald. Oude gebouwen, voorwerpen, verhalen of beelden hebben veel te
vertellen, als het publiek maar wil luisteren. Eén van de nieuwste projecten met betrekking tot
de verdwenen steenkolenmijnbouw in Zuid Limburg heeft daarom ook de titel: Mijnverleden,
mijn toekomst.34

33

Geert H. Janssen, Verloren Verleden 14. Het stokje van Oldenbarnevelt (Hilversum: Verloren, 2001), 7, 47, 89-90.

34

De website van het project Mijnverleden, mijn toekomst: http://www.mvmt.nl. Laatst geraadpleegd 31 mei 2011.
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Hoofdstuk 2. Eeuwen steenkolenmijnbouw in Nederland.
In de huidige Nederlandse provincie Limburg is steenkool al zeker twintig eeuwen bekend als
brandstof. Archeologische opgravingen tonen aan dat de Romeinen het gebruikten om hun
villa‟s te verwarmen. Het eerste schriftelijke bewijs van steenkoolwinning stamt uit de
twaalfde eeuw en is te vinden in de jaarboeken van de abdij van Kloosterrade.35

Steenkool
De in Limburg gewonnen steenkool is ontstaan in de geologische periode Carboon, ongeveer
360 tot 286 miljoen jaar geleden. Tijdens het Carboon bestond een groot deel van Europa uit
moerasbos.36 De resten van dode bomen en planten zakten geleidelijk weg in het moeras en
werden bedekt met in het water bezinkend materiaal. Door de toenemende druk en
temperatuur vormde zich in verschillende stadia steenkool. Het ontwikkelde zich van turf
over bruinkool, vette steenkool tot antraciet, naarmate ze zich van haar vluchtige bestanddelen
ontdeed en rijker aan koolstof werd.37 Na ondergrondse verschuivingen, breuken en door
erosie kwamen de steenkoollagen, onder andere in Zuid Limburg dichter aan de oppervlakte
te liggen.
De twaalf mijnen in de Mijnstreek haalden voornamelijk vetkool en antraciet naar
boven.38 Het hoogwaardige antraciet, dat praktisch geurloos verbrand, wordt voornamelijk
gebruikt voor verwarmingsdoeleinden en staat daarom ook bekend onder de naam
huisbrandkool. De ijzerindustrie gebruikt vetkool voor de vervaardiging van cokes. De gassen
die bij dat proces vrijkomen worden gebruikt in de chemische industrie.39 De meeste
Staatsmijnen haalden vetkool naar boven, daarom had het bedrijf eigen cokesfabrieken en
ontwikkelde het een chemisch tak (DSM).

35

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de onderstaande handboeken en websites. Indien nodig wordt specifiek verwezen.

Wybe Jappe Alberts, Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige
Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden. Deel 1 en 2 (Assen: Van Gorcum, 1974), C.E.P.M. Raedts, De
opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg (Assen: Van Gorcum, 1974) en Petrus Joseph Hubertus
Ubachs, Handboek voor de geschiedenis van Limburg (Hilversum: Verloren, 2000).
Het virtuele museum over de Domaniale Mijn van Paul Geilenkirchen: http://www.domanialemijn.nl. Laatst geraadpleegd 31 mei 2011.
De website van het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen: http://www.nederlandsmijnmuseum.eu. Laatst geraadpleegd 31 mei 2011.
De website van de TU Delft over de Nederlandse steenkoolwinning: http://www.ta.tudelft.nl/coalpage. Laatst geraadpleegd 31 mei 2011.
36

Neil Morris, Steenkool (Etten-Leur: Corona, 2007), 8-9.

37

Bert Van Doorslaer, Steenkool in Limburg (St.-Truiden, 1983), 7-9.

38

In bijlage A bevindt zich een overzichtskaart van de Nederlandse steenkolenmijnen.

39

De website van de TU Delft over de Nederlandse steenkoolwinning: http://www.ta.tudelft.nl/coalpage. Onder: Staatmijnen - Geschiedenis.

Laatst geraadpleegd 31 mei 2011.

Pagina | 17

Van kolenrapen naar steenkoolmijnen
De eerste steenkolen werden gewonnen in de uitgeslepen oevers van de rivier de Worm. Vele
kleine familiebedrijfjes haalden samen een zeer kleinschalige productie, waarschijnlijk niet
meer dan enkele honderden kilo‟s steenkool per dag. Om ook het dieper gelegen steenkool te
kunnen winnen werden stollen gegraven. Toen aan het einde van de Middeleeuwen ook deze
stollen uitgeput raken, waren de koolputters gedwongen de diepte in te gaan. Met behulp van
verticale schachten, tot soms veertig meter diep, werd het steenkool steeds vakkundiger naar
boven gehaald. De kolengravers organiseerden zich in gezelschappen en verenigingen om
kosten en kennis te delen.

Schematische weergave van de mijnbouw in het Wormdal. 40

Vanaf het begin van de achttiende eeuw konden de particuliere organisaties het
technisch en financieel niet meer bolwerken, daarom namen de abten van Rolduc het mijnen
van de kolen vanaf 1741 in eigen hand.41 In de abtmijnen waren de schachten tot driehonderd
meter diep en werkten ongeveer vierhonderd mensen. “De abdij floreerde dankzij de
inkomsten uit de verkoop van steenkool maar de mijnwerker stond onderaan de sociale
ladder; hele gezinnen, inclusief vrouwen en kinderen, werkten onder de grond voor een
mager loon en onder barre omstandigheden.”42

40

Uit de brochure Carboonroute van het Mijnmuseum Rolduc (1985).

Na de sluiting van het museum in 1994 is haar collectie in het bezit gekomen van het Continium - Discovery Center Kerkrade. De afbeelding
is afkomstig van de website over de Domaniale Mijn: http://www.domanialemijn.nl. Laatst geraadpleegd 31 mei 2011.
41

Rolduc is de Franse benaming voor de abdij van Kloosterrade.

42

De website over de Domaniale Mijn: http://www.domanialemijn.nl. Onder historie – de abdijmijnen. Laatst geraadpleegd 31 mei 2011.
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Het Limburgse land werd in 1794 door de Fransen bezet. Zij hieven de abdij op en
namen de abtmijnen in beslag. De mijnen vielen onder de dienst der Domeinen en kregen zo
de naam „Mines Domaniales‟. Onder de Franse militaire leiding vielen de resultaten echter
tegen en uiteindelijk werd de mijnbouw enkele kilometers verplaatst naar het plateau van
Kerkrade. De verschillende schachten die daar werden gegraven maakten deel uit van het
latere terrein van de Domaniale Mijn. Door de nieuwe landsgrenzen, na het vertrek van de
Fransen, en de onlusten rondom de Belgische Opstand draaide de Domaniale verlies. De mijn
viel vanaf 1839 onder Staatsgezag, wat hem in het dialect de bijnaam „Hollandsje Koel‟
opleverde.
De Domaniale Mijn bleef echter niet lang Staats. Als tegenprestatie voor het
aanleggen en uitbaten van de spoorlijn Aken-Maastricht kreeg de Aken-Maastrichtsche
Spoorweg-Maatschappij (AMSM) in 1845 het vruchtgebruik van de Domaniale Mijn voor 99
jaar. Onder leiding van de jonge Delfse mijningenieur Ego van der Elst (1826-1897) ontstond
een professionele steenkolenmijn. Van der Elst introduceerde in de Domaniale Mijnen de
moderne stoom- en pompwerktuigen. De productie groeide en bedroeg in 1876 ruim 40.000
ton per jaar. Opvallend was dat Van der Elst ook verbeteringen aanbracht in de sociale
omstandigheden van de mijnwerkers, zoals een ondersteuningsfonds bij ziekte, overlijden en
pensionering.
De AMSM profiteerde volop van de door de Staat geboden investeringsmogelijkheden. Rond de eeuwwisseling was zowel de productie als het personeelsbestand
verviervoudigd. De Mijn kreeg bij Simpelveld een aansluiting op de spoorlijn AkenMaastricht. Mede door deze „kolenbaan‟ zette de groei door, ook in Eerste Wereldoorlog. De
Domaniale Mijn had, met name in de personele bezetting, wel degelijk „last‟ van de oorlog,
maar wist dit goed op te vangen. In 1919 ging het eigendom van de Aken-Maastrichtsche
Spoorweg-Maatschappij over naar het Rotterdamse Scheepvaart- en Steenkolenmaatschappij.
Deze richtte , na vijf jaar onderhandelen met de Staat, op 10 juni 1925 de NV Domaniale
Mijn Maatschappij Kerkrade op. Onder de nieuwe leiding werden de totaal zes schachten
opnieuw gemoderniseerd.

De particuliere mijnen
De NV Domaniale Mijn Maatschappij was niet de enige particuliere mijn in Nederland. In de
negentiende eeuw kregen verschillende mijnenondernemingen concessierechten, maar door
financiële en technische moeilijkheden wist slechts een enkele (tijdelijk) tot exploitatie te
komen. Voorbeeld hiervan waren de mijnen Prickhoul en Bleijerheide, beide nabij Kerkrade.
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De mijnen kwamen nauwelijks in productie, maar de concessies bleven bestaan en werden
eigendom van de Pannesheider Mijnvereeniging. Deze startte in 1852 opnieuw met exploitatie
onder de naam Neuprick. Na een grote watertoevloed, indirect het gevolg van het stopzetten
van de kolenwinning op de 260 meter verdieping door de Domaniale, sloot de Neuprick in
1904.
In de tweede helft van de negentiende eeuw werden veel proefboringen uitgevoerd. De
Bergwerkvereeniging voor Nederland verloor de concessies voor de Willem en de Sophia aan
Belgische investeerders. Echter ook de Belgen ondervonden technische moeilijkheden bij het
afdiepen van een schacht in het drijfzandterrein, maar zij zetten door. In 1898 werd in Brussel
de Société Anonyme des Charbonnages Willem et Sophia opgericht en deze startte
onmiddellijk met de aanleg.43 Bij de
constructie van de Willem-Sophia, in
het dorp Spekholzerheide, gebruikte
de Société de bevriesmethode van
Poetsch. In 1902 haalde de mijn zijn
eerste productiekolen boven.
De Nederlandse regering trok
in 1891 alle concessies, waarvan de
houders zich niet aan de financiële- en exploitatieverplichtingen hielden, in. Enkel de
concessies Laura, Vereeniging en Carl bleven in particuliere bezit. Henri Sarolea, een
deskundige op het gebied van spoorwegenbouw, verkreeg samen met de broers Honigmann
(mijnontginners en industriëlen uit Aken) in 1893 de concessies Oranje Nassau. Friedrich
Honigmann ontwikkelde een eigen methode om in de waterhoudende bodem van Limburg
mijnschachten af te diepen. Nog hetzelfde jaar begon hij met de aanleg van een eerste schacht
en werd de spoorlijn Sittard-Heerlen-Herzogenrath aangelegd. Na het voltooien van de
tweede schacht en het verbinden van de schachten startte de Oranje Nassau I in 1899 de
exploitatie. Inmiddels was ook de aanleg van de Oranje Nassau II (ON II), in de oude
concessie Carl te Schaesberg, gestart. Al in 1908 werden de Oranje Nassau mijnen
overgenomen door het Franse concern Wendel. Het bedrijf bezat staalfabrieken en was
daarom geïnteresseerd in kolen voor cokes. Met het in productie nemen van de ON III (1917

43

Ansichtkaart van de Kolenmijn Willem Sophia Mijn rond 1905 (Gebr. Simons).

Deze afbeelding van de ansichtkaart is te vinden op de website van Wiel Palm: http://www.limburgsemijnen.nl.
http://www.limburgsemijnen.nl/Ansichten%20Willem-Sophia%20mijn%20te%20Spekholzerheide/slides/Kolenmijn%20Willemsophia%20rond%201905.html) Laatst geraadpleegd 31 mei 2011.
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te Heerlerheide) en ON IV (1927 te Heksenberg) probeerde Wendel, zonder succes, gasrijke
kolenlagen aan te boren. De bekendste en eerste Nederlandse ingenieur van de Oranje Nassau
mijnen was ir. C.E.P.M. Raedts (1898-1983).
De andere twee particuliere concessies vielen ook in buitenlandse handen. De
Belgische oud-generaal Albert Thijs richtte op 26 juni 1899 de Société des Charbonnages
Réunis Laura & Vereeniging S.A. op.44 De eerste mijn van de Laura en Vereeniging, de Laura
in Eygelshoven, draaide pas productie vanaf 1904. Gedurende de aanleg en tijdens de
exploitatie is de mijn herhaaldelijk overstroomd, door toedoen van water uit de Feldbissbreuk (een geologische verstoring). De tweede mijn de Julia, naar de echtgenote van Thijs,
startte vanaf 1926 met de productie. Ook de Julia kende problemen met het water. Door de
verbeteringen in de ondergrondse techniek na de Tweede Wereldoorlog was de Julia bij haar
sluiting, één van de modernste steenkolenmijnen in Europa.

De Staatsmijnen
“Een land dat zijne natuurlijke hulpbronnen niet weet te gebruiken, bewijst dat het deze niet
waard is.”45 Dat waren de woorden van de uit Limburgse (Venlo) afkomstige priester en
parlementariër dr. Willem H. Nolens op 22 december 1897 in de Tweede Kamer. Zijn
woorden hadden nog geen direct effect, maar gestimuleerd door de recente successen werd er
een commissie ingesteld om uit te zoeken of staatsexploitatie van steenkool wenselijk en
haalbaar was. Den Haag besloot tot Staatsexploitatie, zodat de Nederlandse kolenwinning
minder afhankelijk werd van andere landen en buitenlandse ondernemingen. Immers, alle
particuliere mijnen hadden buitenlandse eigenaren. Op 1 mei 1902 werd J.H. Wenckebach,
stichter van de staalfabriek Hoogovens, de eerste directeur van de Staatsmijnen in Limburg.46
Al in 1903 haalde Staatsmijn B in Terwinselen de eerste kolen naar boven, maar pas in
1906 werd de Staatsmijn Wilhelmina officieel in gebruik genomen. De Wilhelmina
produceerde als enige van de Staatsmijnen magerkolen, die in de Nederlandse huishoudens
werden verstookt. Gelijktijdig startten boringen voor de tweede en derde Staatsmijn in
Brunssum, de Emma en de Hendrik, die respectievelijk in 1911 en 1915 in productie kwamen.
De Emma bracht vetkolen naar boven, waardoor naast de mijn een cokesfabriek en
bijbehorende chemische industrie tot stand kon komen. De Maurits, de vierde Staatsmijn, bij
44
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Geleen, kwam in 1923 in productie. Deze haalde gasrijke, vetkolen naar boven en ook
rondom de Maurits ontwikkelde zich chemische industrie. Vanaf 1930 werd één van de
bijproducten van de steenkoolwinning door de Staatsmijnen, kunstmest, geproduceerd door
het Stikstofbindingsbedrijf (SBB).
Den Haag bemoeide zich met meer dan alleen de mijnen. Er volgde specifieke
mijnwetgeving, waarvan de naleving werd gecontroleerd door het Staatstoezicht op de
Mijnen. De Mijnen groeiden hard, waardoor de huisvestiging van de mijnarbeiders een
probleem werd. De particuliere mijnen, verschillende woningbouwverenigingen en de Kerk
werkten,

met

en

zonder

(lokale)

subsidie,

aan

oplossingen.

Er

ontstonden

mijnwerkerskoloniën, met gezellenhuizen (voor ongetrouwde mannen), luxe(re) opzichtersen directeurswoningen en gezinswoningen.47 De Mijnen lieten ook bussen en treinen rijden
om de mijnwerker uit de regio van en naar de mijn te vervoeren. Tussen 1900 en 1920 kregen
de mijnwerkers eigen mijnwerkersbonden, een katholieke, een christelijke en een algemene.
Mijnwerkers in de Staatmijnen konden daarnaast een beroep doen op het Fonds voor Sociale
Instellingen ten behoeve van de werklieden der Staatsmijnen (FSI). Ook de opleiding en
scholing kwam langzaam van de grond. In 1913 startte de Ambachts- en de Mijnschool voor
Heerlen en omstreken, met als belangrijkste doel mijnopzichters op te leiden.
De crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog hadden net als in de rest van Europa een
negatief effect op de steenkoolwinning. Tijdens de crisis werd bezuinigd op mensen en
middelen en de oorlogsdreiging zorgt wederom voor mobilisatie, waardoor de productie niet
verder groeide. Tijdens de Duitse bezetting verdwenen voor de mijnwerkers de vrije zondag
en was alle steenkool bestemd voor de Duitse troepen en fabrieken. Passief verzet,
ziekmelden, en kleine sabotageacties werden streng bestraft. Met het dichterbij komen van de
geallieerden, in september 1944, werden de mijnen rond Kerkrade gesloten, gestript van
waardevol materiaal en/of vernield. Eind oktober kon de productie hervat worden, maar mede
door het ontbreken van voedsel, kleren, gereedschap was de werklust laag. Tijdens de
Wederopbouw was dat wel anders, vele kompels werkten toen vrijwillig twee weken achter
elkaar door, ook op de zondag. Vanuit de rest van Nederland kregen zij voor het eerst de
erkenning die zij verdienen, getuige het gedicht Jouw kolen van Jan van Amsterdam uit
1945.48
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Wederopbouw (en groei)
Op grond van het Buitengewoon Mijnbesluit kwamen vanaf juni 1945 de particuliere mijnen
tijdelijk onder beheer van de Staat. Dit om distributie van steenkolen zo eerlijk mogelijk te
laten verlopen.49 In de naoorlogse periode werden de scholing en gezondheid van huidige en
toekomstige ondergrondse mijnwerker beter te hand genomen met de Ondergrondse Vak
School (O.V.S.) en het Instituut voor Longonderzoek. In de jaren vijftig bleef de Nederlandse
steenkolenmijnbouw het goed doen. Door de relatief hoge lonen ging het ook de mijnwerkers
voor de wind. Toch waren er gastarbeiders nodig om alle vacante arbeidsplaatsen in de
mijnen te vervullen. En voor de Nederlandse en buitenlandse kompels en hun gezinnen bleef
woningbouw noodzakelijk. De mijnbedrijven voerden zowel boven- als ondergronds
moderniseringen en uitbreidingen uit. De Staatsmijnen planden zelfs een nieuwe mijn, de
Beatrix, in Herkenbosch. De Beatrix moest de nagenoeg uitgeputte Wilhelmina gaan
vervangen.
Een groot deel van Europa pakte na een kleine vijftig jaar van crisissen en oorlogen de
draad weer op. Op het gebied van de steenkolenmijnbouw en staalindustrie verenigden oude
vijanden zich in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Vanaf 1952
werkten België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland samen om de markt
voor kolen en staal in de toekomst zo succesvol mogelijk te ontwikkelen.
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Hoofdstuk 3. Steenkool: het zwarte goud en het zwarte gat.
Begin jaren vijftig van de twintigste eeuw was de Mijnstreek in vergelijking met de rest van
Nederland, een welvarende streek.50 De mijnen waren niet alleen de grootste maar ook een
goede werkgever. In elke laag van het sterk hiërarchische mijnwezen profiteerde men van het
gunstige klimaat. De lonen waren hoog en voor scholing en gezondheidszorg werd gezorgd.
Daarnaast faciliteerden de mijnen mede het bloeiende sociaal-culturele leven in ZuidLimburg. Zo hadden de mijnen eigen voetbalteams, die meespeelden in de landelijke
competitie, maar ook andere sport-, muziek- en vrouwenverenigingen.51

Concurrentie
Al aan het einde van de jaren vijftig verschenen de eerste wolkjes voor de zon. In 1958 kreeg
de EGKS te maken met de heropening van het Suezkanaal, waardoor de andere fossiele
brandstoffen, aardolie en aardgas, financieel een reëel alternatief werden voor steenkool.52
Vooral de aardolie-industrie had zich in de jaren voor en tijdens de sluiting van het kanaal
verder ontwikkeld. Het gezegde stilstand is achteruitgang gold wel voor de mijnindustrie. Na
een tiental voorspoedige jaren moesten de steenkoolmijnen nu hun concurrentiepositie op de
energiemarkt vast zien te houden. En dat terwijl grotere en grijze wolken zich samenpakten
boven de steenkolenmijnen.
Zowel aan de aanbod- als de afzetzijde vonden voor de steenkolenmijnbouw negatieve
ontwikkelingen plaats. De afzetmogelijkheden op de Nederlandse markt werden minder
omdat bedrijven voor hun energievoorziening omschakelden op stookolie. En één van de
belangrijkste afnemers, de staalindustrie, ontwikkelde een nieuw productieproces, waardoor
zij nog maar de halve hoeveelheid cokes nodig had. Tegelijkertijd werd het aanbod van
steenkool groter omdat, door de sterke daling van de zeevrachttarieven, de Amerikanen ook
steenkool gingen exporteren naar Europa. De Amerikaanse steenkolen werden aan de
oppervlakte gewonnen (dagbouw), waardoor zij goedkoper waren. Bovendien sloten de
Amerikanen alleen langlopende contracten af. Deze combinatie van aanbod en
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afzetproblemen en een achteruitgang in het onderlinge handelsverkeer tussen de EGKS landen
zorgden voor een stijging van de kolenvoorraden.

De eerste gevolgen
Als gevolg van de economische moeilijkheden sloten enkele buitenlandse mijnzetels. Ook in
Nederland lieten de problemen zich voelen, maar de mijnen dachten niet aan sluiting. Om de
loonkosten te drukken vonden in plaats van breedte-, diepte-investeringen plaats.53 De
cokesfabrieken van de Staatsmijnen bij de Emma en de Maurits draaiden verlies, maar met de
overige chemische industrie bleef het voorspoedig gaan. De Staatsmijnen zetten de
voorbereidingen voor de Beatrix voort en de Domaniale Mijn kocht in 1960 de oude
concessie Neuprick-Bleijerheide aan van het Luxemburgse staalconcern Aciéries Réunies de
Burbach-Eich-Dudelange (Arbed). Deze laatste uitbreiding had niet het gewenste succes en
ook de Staatsmijnen waren door financiële moeilijkheden genoodzaakt maatregelen te treffen.
Ondanks de vergevorderde voorbereidingen werd de Beatrix niet verder ontwikkeld. Wel
werden de schachten geconserveerd en het personeel ondergebracht in de overige
Staatsmijnen. In deze mijnen golden vanaf 1962 productiebeperkende maatregelen. Om
efficiënter te kunnen produceren werden de Emma en de Hendrik samengevoegd en sloot in
1963 schacht IV van de Emma in Puth-Schinnen.54

Verregaande gevolgen
De volgende en grootste slag voor de Limburgse steenkoolmijnen kwam uit eigen land. De
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) had al gasvelden in Noord Nederland ontdekt,
maar boorde in 1959 het, beroemde en beruchte, Groningergasveld bij Slochteren aan. De
consequenties voor de Limburgse mijnstreek waren in eerste instantie onzeker, maar de
ontsluiting van het aardgas nam een grote vlucht. Over deze jaren merkte oud-kolenboer Jan
van Dam op dat klanten steeds vaker vroegen: “Hoe gaat het, Jan? Hoeveel klanten ben je al
kwijtgeraakt aan de pijp?”55 Het gaspijpleidingennetwerk dat, binnen zes jaar, heel Nederland
van aardgas voorzag, deed kolenboeren als Van Dam én de Mijnstreek de das om.56
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Uiteindelijk kwam met de Nota inzake de mijnindustrie en de industriële
herstructurering van Zuid-Limburg van toenmalig minister Joop den Uyl van Economische
Zaken in december 1965 definitief een einde aan de steenkolenmijnbouw in Zuid Limburg.57
In tegenstelling tot de meeste andere EGSK landen nam de Nederlandse regering dus geen, al
dan niet legale, steunmaatregelen.58 De foto van Den Uyl, die op 17 december sprak in de
Stadsschouwburg van Heerlen over de geleidelijke
sluiting

van

alle

mijnen

en

de

industriële

herstructurering van Zuid Limburg, werd een van de
bekendste beelden van de mijnsluitingen.59 Zowel de
particuliere mijnen als de Staatsmijnen moesten sluiten
en hoewel de regering door de herstructurering hoopte
op vervangende werkgelegenheid, zouden er gedwongen ontslagen vallen. Tot december 1965
waren alle inkrimpingen gebeurd via natuurlijk verloop (ontslagname, pensionering en/of
overlijden) en het niet invullen van de vrijgekomen arbeidsplaatsen.60
De eerste steenkoolmijn die sloot is de Staatsmijn Maurits in 1966. Binnen het jaar
gevolgd door alle cokesfabrieken van de Staatsmijnen, dus zowel die van de Maurits als van
de Emma. Om de eerste particuliere mijn, de Domaniale Mijn, te sluiten en de continuïteit tot
de sluiting te garanderen nam de Nederlandse Staat 90% van de aandelen over. Op vrijdag 29
augustus 1969 brachten mijnwerkers de laatste wagen met Domaniale-antraciet naar boven,
waarna de mijn definitief de kolenwinning staakte.61 In dezelfde periode werden de ON III en
IV geïntegreerd tot één mijnbedrijf en gingen ook de Laura en de Julia als één (Julia) verder.
In 1969 sloot in de Wilhelmina en in 1970 de Willem-Sophia. In 1971 volgde de sluitingen
van de Oranje Nassau mijn, de ON II. Medio 1973 stopte de exploitatie van de laatste
Staatsmijn, de Emma/Hendrik en de ON III/IV. Begin december sloot de Julia en op 31
december 1974 haalde de Oranje Nassau I de laatste Nederlandse steenkolen naar boven.
Nederland was het enige Europese land dat al zijn steenkoolmijnen sloot. De mijnen in
Belgische Limburg bleven bijvoorbeeld tot 1994 produceren. De zeven mijnzetels in deze
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Vlaamse provincie laten zich goed vergelijken met de Nederlandse mijnen. Beiden wonnen
kolen uit hetzelfde bekken en kenden, door de bodemsamenstelling, veel wateroverlast.

Steenkolenwinning in Belgisch Limburg
België kende in Wallonië al van oudsher steenkoolmijnen. De bekendste lagen bij Bergen, La
Louvière, Charleroi en rondom Luik. Deze mijnen exploiteerden al sinds het begin van de 18 e
eeuw en floreerden tot na de Tweede Wereldoorlog. In Vlaanderen kwam de kolenwinning
pas veel later op gang.62 Een oud-gouverneur van de provincie Belgisch Limburg schreef
erover: “De ontdekking van de eerste steenkoollagen tijdens de nacht van 1 op 2 augustus
1901 was van grote historische betekenis voor Limburg. Zij leidde tot een grote ommekeer.
Een kleine eeuw later, op 30 september 1992, werd door de sluiting van de laatste mijn te
Zolder het hoofdstuk „Steenkool in Limburg‟ afgesloten. Een periode van een kleine eeuw, die
zowel het landschap als de samenleving in Limburg ingrijpend wijzigde, liep zo ten einde.”63
Ook Belgische Limburg ontwikkelde zich in kort tijdsbestek van een overwegend
agrarische naar een industriële samenleving. In de anderhalf jaar, nadat André Dumont (18471920) in 1901 steenkool had aangeboord, werden er zestig proefboringen uitgevoerd, waaruit
een dertigtal concessieaanvragen voortvloeiden. De Mijnraad verzamelde en beoordeelde
deze aanvragen en verstrekte een advies aan de regering. Op aandringen van de Mijnraad
werden de talrijke concessies gebundeld in enkele grote vennootschappen. De eerste
concessie werd, pas vijf jaar later, bij Koninklijk Besluit verleend aan André Dumont.64
Door verdere technische en politieke moeilijkheden liet de exploitatie van de
Limburgse mijnen op zich wachten. Technisch werd er, net als in Nederlands Limburg, een
gevecht gevoerd met het water. De extra politieke hobbel was de Eerste Wereldoorlog en het
gebrek aan arbeidskrachten dat daar uit voortvloeide.65 Alleen de mijn Winterslag kreeg al
voor deze oorlog de productie opgestart. De komst van de steenkolenmijnen in Belgisch
Limburg is op twee vlakken van grote betekenis geweest: voor de nationale
energievoorziening en de sociaaleconomische ontwikkeling van de provincie Limburg.
Ondanks het uitblijven van de zware industrie en nevenbedrijven heeft de mijnindustrie het
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economisch leven sterk beïnvloed. Voor de mijnbedrijven werd de volledige infrastructuur
van de streek aangepast en uitgebreid en er werden mijndorpen, cité‟s, opgericht. Op de
goedkope heidegronden werden uitgebreide „tuindorpen‟ gebouwd, die de noodzakelijke
mijnwerkers moesten aantrekken. De mijnwerkers woonden in de „tuinen‟ van hun bedrijf…
Zo kon men geboren worden op de mijn, werken en leven op de mijn, sterven en begraven
worden op de mijn.66 Op zijn hoogtepunt, tijdens de Wederopbouw, werkten in de Limburgse
mijnen zo‟n 44.000 mensen.
In de jaren zestig werden ook de Belgische mijnen getroffen door de
structuurwijzigingen in de energiemarkt. Economische gezien was het lot van de mijnen
bezegeld. Privéaandeelhouders trokken zich uit de probleemsector terug. De overheid, die
sociale en regionale argumenten toch belangrijker achtte dan economisch rendement, nam de
last van de verdere uitbating van de mijnen op zich.67 Dit gebeurde via de constructie van de
NV Kempische Steenkoolmijnen (KS). In de oliecrisis bewezen de steenkolenmijnen hun nut:
België was op energiegebied slechts minimaal afhankelijkheid van het buitenland. Toch
bleken de structuurwijzigingen sterker dan de financiële draagkracht van de overheid en ging
men vanaf midden jaren tachtig over tot sluiting van de Limburgse mijnen.
Bij eerdere sluitingen in 1965-1966, van enkele Waalse mijnen en de Limburgse mijn
Zwartberg, was het tot rellen gekomen omdat er geen vervangende werkgelegenheid geregeld
was. Bij de sluiting van Zwartberg vielen bij ontspoorde stakingen zelfs twee doden. De
Akkoorden van Zwartberg regelden dat er geen Limburgse mijnen meer zouden sluiten totdat
vervangende werkgelegenheid was gecreëerd. Daar moest de Belgische overheid zich
opnieuw aan houden, toen zij de vijf overgebleven Limburgse mijnen wilden afbouwen. Op
deze kostbare en slechts gedeeltelijk succesvolle reconversie wordt met gemengde gevoelens
teruggekeken.68 In 1984 sloot de laatste Waalse steenkoolmijn, binnen drie jaar, 1987-1989,
gevolgd door de mijnen in Eisden, Waterschei, Winterslag en Beringen. Als laatste Belgische
mijn sloot in 1994 de steenkoolmijn te Zolder.
Operatie “van zwart naar groen”
Met de sluiting van de Nederlandse mijnen werd Limburg grauw. Om het wegvallen van de
monocultuur op te vangen was een gigantische herstructureringsoperatie nodig. De mijnbouw
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had het leven bepaald, maar om de streek nieuw aanzien te geven moest de Mijnstreek van dat
„zwarte‟ imago af.69 Echter over de vraag, wat er na de mijnsluitingen met de 750 hectare
mijnterreinen vol „nutteloze bouwsels‟ en horizon vervuilende steenbergen moest gebeuren,
hadden slechts weinigen nagedacht.70
Na de sluitingen organiseerde de Oude of Oostelijke Mijnstreek zich in het
Stadsgewest Oostelijke Mijnstreek. Gezamenlijk maakten deze gemeenten plannen voor
stadsvernieuwing. Gelijktijdig met dit plan, schreef ir. A. Hoefnagels voor de Provincie het
rapport Studie Mijnterreinen. Hoefnagels had zich als directeur van Publieke Werken in
Heerlen jarenlang aan de mijnterreinen geërgerd. De mijnen lagen midden in zijn woonkernen
en hadden hem zo verhinderd van Heerlen een bewoonbare stad te maken.71 Het rapport van
de ir. Hoefnagels bevatte een uitvoerige inventarisatie van de mijnterreinen en de onroerende
goederen, die daar in 1974 nog op stonden. Daarnaast deed zijn rapport suggesties om de
sanering te organiseren. Volgens hem was één van de belangrijkste voorwaarden om de
herstructurering te laten slagen financiële steun van de landelijke overheid.72 Tegen de
verwachtingen in was het niet het Ministerie van Economische Zaken, maar het ministerie van
Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening dat, onder het „Besluit Bijdragen Reconstructieen Saneringsplannen‟, bereid was mee te betalen. Onder enkele voorwaarden nam het
ministerie 80% van de grondaankoopkosten van de mijnterreinen, 80% van de sloopkosten
van gebouwen, steenbergen en slikvijvers en 50% van bijzondere openbare werken, als
groenaanleg, voor haar rekening.73 Deze herstructureringsoperatie van de Oostelijke
Mijnstreek kreeg de naam „van zwart naar groen‟.
Het Samenwerkingsverband Sanering Mijnterreinen Oostelijk Mijngebied (SSO) had
slechts tien jaar de tijd om het gehele programma te laten uitvoeren. Om de klus toch te
kunnen klaren werkte het SSO niet met een zwaar ambtelijk apparaat, maar met een extern
bedrijf: ir. Hoefnagels Projectpromotie BV.74 De meningen over het inschakelen van dit
particuliere bureau verschillen. De een noemt het een weloverwogen beslissing, waardoor snel
en slagvaardig kon worden gehandeld.75 De ander spreekt in bedekte termen van
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vriendjespolitiek en belangenverstrengeling.76 Het SSO slaagde in zijn doelstelling: na tien
jaar was de sanering voltooid. Bovendien werden bij de herstructurering vele lokale bedrijven,
die ooit afhankelijk waren geweest van de mijnen, ingeschakeld.77
De operatie van zwart naar groen voorzag in alles: letterlijk werd al het zwart van de
mijnen weggepoetst. Als eerste werden om veiligheidsredenen de gesloten mijnschachten
afgedicht met een betonnen kleefprop, waarna de bovengrondse elementen van het
mijnbedrijf worden gesloopt. Aan het ondergrondse gedeelte van de mijnen werd weinig tot
niets gedaan. Eén van de constante vijanden van de mijn, het water, greep zijn kans en vulde
de ruimtes.
Met het staken van de eerste pompen nam dit water bezit van het ondergrondse
gangenstelsel. Dit mijnwater is, door de grote hoeveelheid zware metalen, te zout en mag
daarom niet in het grondwater terechtkomen.78 Daarnaast moesten de nog producerende
mijnen, in Nederland en Duitsland, beschermd worden tegen wateroverlast.79 Met een serie
van strategisch geplaatste dammen en de in gebruik name van de pompschacht Beerenbosch
in Kerkrade vond er een gecontroleerde mijnwaterstijging plaats. Het pompbedrijf deed tot 1
februari 1994 dienst, waarna ook deze schacht werd gedempt en bovengronds gesloopt. 80 Tot
op heden wordt de mijnwaterstand regelmatig gepeild.81
Vanaf 1965 startten ook de achttien dorpen en steden in de Westelijke of Nieuwe
Mijnstreek met een gestructureerde en geïnstitutionaliseerde samenwerking om voldoende
subsidie te verzamelen.82 De uitbreiding en diversificatie van de chemische tak van de
Staatsmijnen (DSM) kon de sluiting van de Maurits niet opvangen.83 En ook de NedCar
autofabriek (DAF) in Borne was slechts een druppel op de gloeiende plaat van de
werkgelegenheidsproblematiek.84 Het belangrijke doel van de samenwerking was daarom het
zorgen voor een evenredige verdeling van gelden uit de Perspectieven Nota Limburg (PNL)
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gelden tussen de Oostelijke en de Westelijke Mijnstreek.85 In het kader van regionaal
stimuleringsbeleid was het PNL in april 1978 definitief vastgesteld om nieuwe impulsen te
geven aan de werkgelegenheid. Het PNL kenmerkte zich door een volledige benoeming en
een integrale aanpak van de problemen in de Mijnstreek. Daardoor kwam veel geld
beschikbaar, maar het was geen gebruiksklaar document. Het ontbrak de nota aan concrete
doelstellingen en een goede tijdsstrategie.86 Wel was in het PNL geregeld dat onder andere
delen van het Algemeen Pensioenfonds en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
zouden verhuizen naar Heerlen en dat Maastricht een Rijksuniversiteit met Academisch
Ziekenhuis zou krijgen. Daarnaast werd het wegennet ingrijpend aangepakt en kon vliegveld
Beek zich verder ontwikkelen. Totaal zorgde het PNL zorgden voor 14.000 extra
arbeidsplaatsen in Zuid Limburg.87 In de praktijk bleek echter dat een deel van de gecreëerde
(bureau)banen niet geschikt waren voor de oud-mijnwerkers.

Totale sanering
In de hele Mijnstreek werden vrijwel alle gebouwen, koeltorens, spooremplacementen,
schoorstenen en schachtgebouwen gesloopt en de steenbergen afgegraven of ingericht voor
nieuwe doeleinden. Het terrein van de Staatsmijn Wilhelmina heeft één van de meest
spraakmakende veranderingen ondergaan. De tweeling
steenberg (met de ON II) is getransformeerd in een
groen beplante berg met recreatieve voorzieningen: een
kunstskibaan, een openluchtbioscoop, een hippisch
centrum met een draf- en renbaan. Als herinnering is het
schachtwiel van de Wilhelmina herplaatst ten noorden
van de steenberg.88 Uit de steenberg van de Willem-Sophia haalt de firma WiSo-split
materiaal, dat gebruikt wordt bij de aanleg van wegen en fietspaden.89 Naast nieuwe functies
van steenbergen hebben ook enkele andere gebouwen van het mijnbedrijf een nieuwe functie
gekregen. In de schacht van de nooit in bedrijf gekomen mijn Beatrix oefenden enkele jaren
diepzeeduikers.90 De fabrieken van DSM in Geleen zijn het mijnterrein en de koeltorens van
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de Maurits blijven gebruiken.91 In Brunssum bevindt zich op voormalig mijnterrein van de
Hendrik een militaire basis van de NAVO (JFC HQ Brunssum).92
Hoefnagels besteedde in zijn rapport met één hoofdstuk aandacht aan Industriële
Archeologie. Hij wilde enkele typische aspecten van een mijn en/of de steenkoolwinning
bewaren. Van alle schachten bleven er slechts twee gespaard: schacht Nulland (Domaniale
Mijn) in Kerkrade en schacht II van de Oranje Nassau I in Heerlen. Door een
miscommunicatie werd de Itterson-koeltoren van de Emma, die was benoemd als voorlopig
monument, in 1985 gesloopt.93 De operatie van zwart naar groen slaagde dus misschien wel
iets te goed: binnen tien jaar verdwenen (te) veel herinneringen aan het zwarte goud. “Op de
puinhopen van een te haastig gesloopt verleden moet een samenleving, die rampzalig op drift
is geraakt, nu een betere en solide toekomst opbouwen.”94

Het zwarte gat
Waar ir. A. Hoefnagels blij was dat de meeste bovengrondse onderdelen van de mijnen
verdwenen, waren anderen juist bedroefd: met het sluiten van de mijn verdween het beroep
van mijnwerker. De oud-mijnwerker was alleen nog te herkennen aan de kenmerkende
blauwe littekens in het gezicht en op de handen.95
Dat blauw is niets vergeleken met het zwarte hoofd waarmee de kompel naar boven
kwam uit de schacht. In de beginjaren van de mijnindustrie leverde precies dat vervuilde
uiterlijk het beroep van mijnwerker een negatieve connotatie op. Er waren nog geen baden/of douchefaciliteiten, waardoor de kompels zwart en te voet hun weg naar huis moesten
vinden. Het agrarische Zuid Limburg wantrouwde deze zwarte mannen. Betere faciliteiten en
het relatief hoger salaris leidden slechts geleidelijk tot een hogere positie op de sociale ladder.
En dat terwijl het beroep van mijnwerker zich ontwikkelde van eenvoudige krachtpatser tot
gekwalificeerde vakman.96 Of zoals Bernhard Bekman het verwoordde in zijn boek ter ere
van vijftig jaar Staatsmijnen in Limburg: “de ondergrondse mijnarbeid, in het bijzonder aan
het kolenfront, is een zwaar en moeilijk werk. Met alleen sterke vuisten en spieren komt men
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er niet; er wordt handigheid vereist, het vermogen om zich snel aan allerlei moeilijke
omstandigheden aan te passen, persoonlijk initiatief en onophoudelijke aandacht.”97
Het uitblijven van de in 1965 door Den Uyl beloofde vervangende werkgelegenheid
voor de geschoolde kompels zorgde voor problemen in de persoonlijke sfeer. Het gezinsleven
dat ook was afgestemd op de mijn moest een nieuwe balans vinden. Dat evenwicht kwam
soms danig onder spanning te staan door de gewijzigde financiële situatie. Het vinden van
vervangend werk of gebruik maken van vervroegd pensioenregelingen stond niet garant voor
inkomensbehoud.98 Daarnaast zaten de gepensioneerde en werkloze mijnwerkers thuis vaak in
de weg. De mannen kwamen elkaar soms ook letterlijk op straat tegen.99 Maar zodra zij
buiten kwamen werden zij geconfronteerd met de sporen van het mijnen: de zwarte
steenbergen, de leegstaande mijngebouwen en de rommelige woonomgeving. 100 Al langer
was bekend dat de kompels ook van binnen sporen meedroegen van de mijnen. Tijdens hun
werkzaamheden had zich mijnstof vastgehecht in hun longen. Voor deze beroepsziekte was in
1949 het Instituut voor Longonderzoek opgericht, waar mijnwerkers periodiek of bij klachten
werden onderzocht op de verschillende vormen van silicose (stoflongen). De klachten:
chronische hoest en extreme kortademigheid, konden acuut ontstaan, maar veelal kregen de
mijnwerkers pas na hun pensioen last.101 Het is een dood op termijn, die door kompels zelf
lang is onderkend.102
Zuid Limburg ging dus niet alleen economisch door een depressie, haar inwoners
voelden zich alleen en in de steek gelaten. Naast het verlies van haar monocultuur was de
regio ook niet ongeschonden door de secularisering en sociale onrust van de jaren zestig heen
gekomen. Hoewel directe invloed van de Katholieke Kerk op de Katholieke Mijnwerkersbond
werd ontkend, had de Kerk via de bond wel degelijk een sterke relatie opgebouwd met het
merendeel van de mijnwerkers.103 Het was namelijk aan de grote invloed van de Kerk te
danken dat de mijnen zoveel regelden voor hun individuele werknemers. Iets waar de meeste
kompels redelijk tevreden over waren.104 De Kerk verloor deze invloedssfeer bij de
mijnsluitingen. Door deze samenloop van omstandigheden verdwenen de vele sociale en
culturele voorzieningen, waardoor de oud-mijnwerkers nog verder in een isolement raakten.
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Een van de vele sociale voorzieningen, die de
Limburgse

mijnen

bezaten:

het

openbare

zwembad Terworm in Heerlen tijdens waterpolo
en zwemwedstrijden (1946). Dit zwembad was
eigendom van de Oranje Nassau Mijnen. 105

Dat met de mijnen veel meer dan arbeidsplaatsen verloren ging mag inmiddels
duidelijk zijn. Het merendeel van de sociale en psychische problemen kwam voort uit het
uitblijven van voldoende vervangende werkgelegenheid. Maar hoeveel mijnwerkers verloren
hun baan en hoeveel arbeidsplaatsen moesten er worden gecreëerd? In de literatuur en
bronnen bestaat consensus over 45.000 verloren banen op de mijnen. Lex van Ooijen stelde
dit aantal aan kaak.106 Hij argumenteert dat als volgt “[om] een goede indruk te kunnen
krijgen van de invloed van het verlies van deze arbeidsplaatsen op de arbeidsmarkt dient
eveneens rekening te worden gehouden met de duur dat een arbeidsplaats door één
werknemer bezet wordt. Door de lage pensiongerechtigde leeftijd “gebruikte” de
mijnindustrie namelijk per arbeidsplaats meer mankracht.”107 Bovengrondse mijnwerkers
gingen vijf jaar en ondergrondse mijnwerkers gingen tien jaar eerder met pensioen dan de
gewone man, waardoor er een verschil ontstond tussen het aantal arbeidsplaatsen en het aantal
mijnwerkers dat die plaatsen vulden. Van Ooijen rekende aan de hand van dit verschil uit, dat
het verlies van 45.000 arbeidsplaatsen ongeveer 53.760 werkloze mijnwerkers opleverde.108
De rekensom van Van Ooijen is een nuttige aanvulling. Niet het aantal arbeidsplaatsen, maar
het aantal mannen dat in de jaren na de mijnsluiting geen werk had moet tellen. Wat Van
Ooijen echter gemakshalve vergeet is dat een groot aantal van de oudere werknemers gebruik
maakte van overgangsregelingen om vervroegd met pensioen te gaan. Deze mijnwerkers
telden niet als mee als werkloos en zouden daarom weer van Van Ooijen‟s aantal afgetrokken
moeten worden. In hetzelfde decennia dat de mijnsluitingen in Zuid Limburg voor extra
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werkloosheid zorgden, nam het aantal jongeren in de beroepsbevolking toe. Deze naoorlogse
jongeren waren vaak hoger opgeleid dan de oudere generaties en bovendien sociaal en
geografisch mobieler.109 Toch was dit voor hen geen garantie op werk. Feit is dat alle
samenwerkingsverbanden, operaties en perspectievennota‟s bij elkaar niet hebben kunnen
voorkomen dat het de Mijnstreek ongeveer twintig jaar kostte om de gemiddelde
werkloosheid te laten dalen tot op het landelijk gemiddelde.110
In de jaren na de mijnsluiting speelde niet alleen het bovenstaande verschil tussen de
oudere mijnwerkers en de jonge starters op de arbeidsmarkt. Tussen de mijnwerkers onderling
was er ook sprake van grote verschillen. Het VPRO/NTS programma Andere Tijden
besteedde hier in december 2005 aandacht aan.111 In het programma komen mannen uit de
laatste lichting O.V.S. aan het woord. De reden dat deze mannen naar de O.V.S. gingen was
voor allemaal hetzelfde: om geld te verdienen.112 Als eerder besproken was geld niet het enige
wat de kompels overhielden aan hun werk op de mijn. De presentator van Andere Tijden,
Hans Goedkoop verwoordde dit als volgt: “Heel hun leven werd geregeld door de mijn. Die
zorgde voor hun huizen, hun verzekeringen, hun spaarrekeningen, voor winkels waar je op de
pof kon kopen […] en voor priesters natuurlijk om de zeden hoog te houden. De mijn was een
wereld, kant-en-klaar. Daarbuiten hoefde je nooit te komen.”113 De geïnterviewde mannen
hadden al snel vervangend werk en kwamen goed door de mijnsluitingen heen. Volgens Eva
Hacking, die in haar Masterscriptie Film- en Televisiewetenschappen meerdere films over de
Nederlandse mijnen analyseerde, had het feit dat deze O.V.S.-ers slechts een klein gedeelte
van hun leven op de mijn hadden gewerkt in hun voordeel gewerkt bij het vinden van en
aanpassen aan nieuw werk. Het leven van deze groep jongere kompels draaide niet volledig
om de mijn.114
Goedkoop sloot het programma af met de woorden: “Een ode aan de mijnwerker. Nu
in museumvorm, vol nostalgie, tientallen jaren later, heeft [het] iets waar je van opkijkt. Het
werken in de mijn was toch vreselijk en het sluiten van de mijnen was toch ook vreselijk? Je
hoort toch altijd die verhalen van de oud-mijnwerkers die geen baan meer vonden, thuis bij
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moeder de vrouw zaten te kniezen en door stoflongen het loodje legden. Maar de
werkelijkheid blijkt weer eens ingewikkelder. Hoe waar dat ook geweest mag zijn voor
sommige ouderen, de jongeren zijn er over het algemeen aardig doorheen gekomen. Die
vonden vaak wel een baan, hadden nog geen stoflongen en kijken, viel ons op, hoofdzakelijk
met plezier terug op de kameraadschap van hun jonge kompeljaren. Misschien zelfs wel met
trots, met dank aan de ondergrondse vakschool.”115

Kameraadschap en trots
De Andere Tijden presentator noemt hier hét sleutelwoord voor alle mijnwerkers:
kameraadschap, want ondergronds was iedereen gelijk.116 Een ander bijbehorend gevoel van
de kompels is trots. Vandaar dat dit oude verhaal over een Kerkraadse onderwijzer, die lang
geleden zijn jongetjes in zijn klas wat lessen in beleefdheid gaf nog steeds wordt herhaald.
“„Als de burgemeester voorbij komt‟, zei hij, „of meneer pastoor, dan mag je best je patsj (pet)
afnemen. Maar het hóéft niet. Maar als je een mijnwerker tegenkomt, neem dán je patsj
af!‟.”117
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Hoofdstuk 4. Het mijnerfgoed

Nog zijn de sporen niet uitgewist119
Nog zijn de sporen niet uitgewist
het teken niet vertaald
mensenhuid gebrandmerkt
longen aangetast
machines niet tot stilstand gekomen
stokkende adem
gebleven ook de rook
over de velden
vale huizen in litanie-stand
zure adem van verweer
nachtelijke verstikking
gevangen in ons vel
ons bloed
niet meer wetend
van een andere leven dat
ons leven doet
Nog zijn de sporen niet uitgewist
het teken niet vertaald
schachtwielen niet tot
stilstand gekomen
zwart braaksel over het land
zoethout langs de wegen
waar de gekruisigde hangt
Nog zijn de sporen niet uitgewist

Uit dit gedicht klinkt een positief geluid. Is dan niet al het erfgoed van de
steenkolenmijnbouw weggepoetst door sanering en herstructurering? In het landschap van
Zuid Limburg zijn nog maar weinig sporen te vinden, maar zij zijn er wel. En daarnaast zijn
er ook nog andere erfgoedobjecten, die herinneren aan de monocultuur steenkool. Dit
industriële erfgoed werd en wordt op vele verschillende manieren verzameld en
tentoongesteld. Vrijwilligers, veelal (familie van) oud-kompels, werken eraan de
mijnherinneringen niet verloren te laten gaan.
Het belang van tastbare herinneringen aan verouderde vormen van bedrijf en techniek
werd ten tijde van de mijnsluitingen slechts zeer beperkt ingezien. Langzaam is echter besef
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doorgedrongen dat ook industrie een belangrijke schakel is in de sociaaleconomische
ontwikkelingsgeschiedenis van een regio. De mijnen waren, zoals in het tweede en derde
hoofdstuk besproken, zowel economisch als maatschappelijke dominant in Zuid Limburg.
Misschien dat het mijnerfgoed daarom tegenwoordig van zo velen aandacht krijgt. De
landelijke overheid, provinciebestuur, diverse stichtingen en organisaties en particulieren
proberen met (digitale) collecties de herinnering aan de steenkolenmijnbouw levend te
houden.

Landelijk
De landelijk politiek bemoeit zich niet met individuele erfgoed zaken, maar zij geeft wel de
overkoepelende lijn aan. Sinds 1875 kent het Rijk een afdeling die subsidies verstrekt voor
restauraties van monumenten. Na verschillende afsplitsingen en fusies heet deze afdeling
sinds mei 2009 de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een van haar voorlopers, de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, voerde tussen 1987 en 1994 een grootscheeps
monumenten inventarisatie project (MIP) uit, omdat zij een overzicht wilde krijgen van de
jongere bouwkunst en stedenbouw uit de periode 1850-1950.120 Ook probeerde de dienst de
kennis en waardering voor historische stads- en dorpsgezichten en monumenten van
geschiedenis en kunst uit dezelfde periode te bevorderen en basisgegevens aan te leveren voor
wetenschappelijk onderzoek.121 Ook het, tot 1996 redelijk onbekende terrein van, industrieel
erfgoed krijgt een beschermde status. In eerste instantie ging de aandacht uit naar gebouwen
van industrie, als pakhuizen, fabrieken, mijnen en watertorens, maar al vlot volgt ook de
aandacht voor onder andere varend, rijdend en vliegend erfgoed en complete
industrielandschappen. Een volgende fase is de interesse voor bedrijfsarchieven, foto‟s, films
en kunst. Tenslotte komen met behulp van oral history en (kleine) gedenktekens de meer
persoonlijke aspecten van industrieel erfgoed aan de beurt.122 Ondanks dat het Rijk industriële
monumenten gaat beschermen is er in de bovengeschetste beweging een belangrijke rol
weggelegd voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.123 In Zuid Limburg zijn het de oudkompels die dit oppakken.
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Provinciaal
Het provinciale beleid volgde de landelijke lijn. De Limburgse industriële monumenten
worden beschermd en lokale initiatieven worden financieel gesteund. In 1986 gaf het College
van Gedeputeerde Staten in Limburg een inventarisatieopdracht aan het Bestuur van de
Stichting Mijnmuseum en het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL). Verzocht
werd om de roerende voorwerpen en onroerende monumenten van industrieelarcheologisch
belang te inventariseren en “Gedeputeerde Staten inzicht te geven in de omvang en de
kwaliteit van het industrieelarcheologisch erfgoed in de provincie”.124 Aan de hand van deze
rapportage zou de provincie overwegen om een industrieelarcheologisch museum te openen.
Drs. J.C.J.M. Starmans en drs. M.M.R. Daru-Schoemann voerden, met behulp van het MIP en
de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN), de inventarisatie uit.125 Zij kozen voor
een brede definitie van het woord industrie, zodat ook de vuursteenmijnbouw uit de
prehistorie en landschappelijke, sociaaleconomische en culturele uitingen van industrie
meegenomen konden worden.126 Starmans en Daru-Schoemann schetsen de industriële
ontwikkeling van Limburg, omdat zij de objecten niet los konden en wilden zien van hun
context.127
Starmans merkt op dat in Limburg de klassieke kenmerken van industriële
ontwikkeling, specialisatie en mechanisatie, lang uitblijven.128 Maar uiteindelijk kende
Limburg met de Mijnsteek een industriële monocultuur als nergens anders in Nederland.129
Een ander kenmerk van industrialisatie, concentratie van mensen op plekken waar werk is,
laat zich daarom ook pas begin van de 20ste eeuw zien: de ontwikkeling van het wonen. De
Woningwet (1901) stelde aangewezen instanties financieel in staat om zonder winstoogmerk
woningen te bouwen, dus toen de mijnen problemen kregen met de huisvesting van hun
personeel gingen zij woningen bouwen. Deze woningen en woninggroepen waren al
meegenomen en geclassificeerd in het MIP.130 Bovendien waren in het daar op volgende
Monumenten Selectie Project (MSP) enkele dorps- en stadsgezichten van de Oostelijke
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Mijnstreek voorgedragen als monumenten.131 Starmans merkt opdat onder de onroerende
objecten zich een relatief groot aantal woningen en/of woningobjecten bevinden. Deze zijn in
tegenstelling tot fabrieksgebouwen of mijnterreinen gemakkelijker te handhaven.132
Daru-Schoemann inventariseert de roerende objecten van industrieel erfgoed. Het
probleem met roerende voorwerpen is dat deze vaak niet bewaard worden. Het zijn
gebruiksvoorwerpen die niet worden bewaard, doorverkocht en/of hergebruikt.133 Ook DaruSchoemann ziet pas vanaf begin 20ste eeuw „echte‟ industriële ontwikkeling in Limburg. De
groei van de mijnbouw betekende specialisatie, in de vorm van toeleveringsbedrijven.134
Beide onderzoekers hebben naast aandacht voor de mijnbouw, ook terecht aandacht voor de
andere industrieën in Limburg. Daru-Schoemann trekt een algemeen belangrijke conclusie: de
Limburgse industrialisatie was een regionale industrialisering. Niet alleen in de steden, maar
juist ook in de dorpen, ontwikkelde zich industrie.135 Daarnaast laat de economische
geschiedenis van Limburg herhaaldelijk golfbewegingen zien. “In verscheidene bedrijfstakken
voltrokken opkomst, bloei en verval zich binnen een betrekkelijk kort tijdsbestek.
Kleinschalige, conjunctuurgevoelige bedrijven met een geringe financiële basis en/of
bedrijven die niet konden omschakelen bij een structurele vermindering van de vraag hebben
vaak het veld moeten ruimen.”136 De ruime vijftig jaar die de steenkolenmijnbouw floreerde is
voor Limburgse begrippen zelfs lang.
Ondanks dat gebruiksvoorwerpen vlottend zijn ziet Daru-Schoemann mogelijkheden
om veel tastbare overblijfselen van de Limburgse industrieën te presenteren. De
commercialisering is daar de belangrijkste reden voor. Daarom hoort bij industrieel erfgoed
ook de brede kijk op industrie, die Starmans en Daru-Schoemann hebben gekozen. Het
documenteren van het leven in en om de fabriek, het verzamelen, het conserveren en het
presenteren van voorwerpen die daaraan herinneren is één van de taken van industrieel
erfgoed.137 Op de tweede vraag van de Gedeputeerde Staten, of er voldoende mogelijkheden
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zijn om het Mijnmuseum Rolduc uit te breiden tot een industrieelarcheologisch museum,
geeft Daru-Schoemann dan ook positief antwoord.138
Lokale initiatieven139
Kerkrade kende vanaf augustus 1945 een streekmuseum met een verzameling van
oudheidkundige, natuurhistorische, geologische en mijnbouwkundige voorwerpen. Mede door
giften breidde de museumcollectie zich flink uit. De Domaniale Mijn schonk begin jaren
vijftig enkele zeldzame mijnbouwkundige voorwerpen voor de nieuw ingerichte afdeling
mijnbouw. Eén van de topstukken was een houten waterpomp, die rond 1700 gebruikt werd in
het Wormdal.
Na een restauratie was het museum alleen nog open voor bezoek in groeps- of
schoolverband. Uiteindelijk verhuisde de mijnbouwkundige collectie in de jaren zeventig naar
het nieuwe mijnmuseum Rolduc te Kerkrade. De mogelijkheden voor een nationaal
mijnmuseum werden overwogen, maar pas toen ir. C.E.P.M. Raedts, oud-directeur van de
Oranje Nassau mijnen, zich ermee ging bemoeien vond dit doorgang. Het stichtingsbestuur
besloot tot een museum op twee locaties. Eén gedeelte in het historische Rolduc en het andere
deel in de Daelhemergroeve in Valkenburg. Rolduc richtte zich op het educatieve aspect,
terwijl Valkenburg de praktische kanten van de mijnbouw zou tonen. In de mergelgrotten van
Valkenburg was voldoende ruimte met de grote originele machines en ondergrondse treinen
uit de Staatsmijnen een kolenmijn na te bouwen.
Mijnmuseum Rolduc breidde uit tot drie afdelingen:
over de vuursteenmijnbouw, over de bruinkoolwinning en in
samenwerking met het SHCL over de sociale historie van de
mijnbouw. Voor onderwijsdoeleinden maakte het museum
onder andere de leskist "Limburgse steenkolenmijnbouw".
Ook was er een op ware grote nagebouwd werkpunt, waar
bezoekers zelf konden merken in welke kleine ruimtes de kompels werkten.140 Wijzigingen in
de verdeling van landelijke en provinciale subsidiegelden deden de Stichting Mijnmuseum de
das om. In de jaren negentig koos de provincie ervoor om drie nieuwe provinciale musea te
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ontwikkelen: het Bonnefantenmuseum in Maastricht, het Museum voor Industrie en
Samenleving Industrion in Kerkrade en het Limburgs Museum in Venlo.
Nog voor de opening van het Industrion, in 1998, moest het mijnmuseum Rolduc
dicht. Door het nieuwe aandachtsgebied van Industrion: de wisselwerking tussen industrie en
samenleving in Limburg en de beperkte ruimte bleef een groot deel van de
mijnbouwvoorwerpen opgeslagen in het depot. Na een paar succesvolle jaren liep het
bezoekersaantal sterk terug. Daarom onderging het Industrion in 2009 een metamorfose: van
„traditioneel museum‟ naar een „interactief doe- en beleefcentrum‟ rond het thema wetenschap
en techniek. Het Discovery Center Continium is “een plek waar bezoekers zelf ontdekken wat
wetenschap en techniek voor hun dagelijks leven betekenen, in verleden, heden en toekomst.
Naast historische thema‟s als steenkolenmijnbouw en Maastrichts aardewerk, komen ook
voor de toekomst belangrijke thema‟s als nanotechnologie en duurzaamheid aan bod.”141
Het praktische gedeelte van het mijnmuseum Rolduc in de grotten van Valkenburg
bleef bestaan. De grotten zijn de enige plaats waar de grote machines en installaties uit de
mijnen getoond kunnen worden. In de Steenkolenmijn Valkenburg ontdekken bezoekers de
mysterieuze ondergrondse wereld van de mijnbouw.142 In Heerlen maakt het Nederlands
Mijnmuseum gebruik van een andere authentiek aspect van de mijnen.143 Dit museum is
gevestigd in het originele schachtgebouw (1898) van de Oranje Nassau I. Het museum staat
onder beheer van stichting CarboON. De stichting, opgericht door oud-mijnwerker Wiel Niks,
wil het culturele erfgoed van Limburg, in het bijzonder de mijnindustrie, in stand houden.144
De ontwikkeling van het Nederlands Mijnmuseum zal in het volgende hoofdstuk aan bod
komen.
Uit de bovenstaande twee ontwikkelingen valt opvallend genoeg op te maken dat het
lokale initiatief van het Mijnmuseum Rolduc, uiteindelijk door een provinciale beslissing
moest verdwijnen. In plaats van, wat de stichting beoogde als nationaal mijnmuseum, is één
van de drie provinciale musea een interactief doe- en beleefcentrum geworden. Net als het
Industrion heeft het Discovery Centrum Continium meerdere doelen, waardoor opnieuw een
groot deel van de „steenkoolcollectie‟ in het depot verdwijnt. Toch wordt de geschiedenis van
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de Limburgse mijnbouw niet volledig vergeten in het Continium. Het eerder genoemde
project Mijnverleden, mijn toekomst is daar een voorbeeld van. In februari 2011 werd de
eerste fase van het project gerealiseerd: de mijnschacht Nulland is de eerste mijnbouw in situ
locatie. In de historische omgeving van de schacht zal het Continium de ontwikkeling van de
Nederlandse energievoorzienig gaan presenteren in een EnergyQuest van „350 meter onder de
grond tot 35 km boven de grond‟.145

Privé
Belangrijker dan landelijke, provinciale of lokale initiatieven ter inventarisatie of voor een
musea zijn de persoonlijke herinneringen van de Limburger aan de mijnen. Het leven van
meerdere generaties werd beïnvloed door steenkool. Het werken en leven rondom de mijnen
leverde veel positieve en negatieve gevoelens op. Wiel Kusters en Jos Perry geven in hun
boek Versteende Wouden meerdere voorbeelden van de positieve en negatieve gevoelens bij
de opkomst en groei van de mijnen.146 In die periode krijgt de steenkolenwinning in Limburg
een plek in romans, liederen en toneelstukken.
Door de sluitingen verdwijnen de mijnen als onderwerp uit de aandacht. Na het
samenvattende overzichtswerk van ir. C.E.P.M. Raedts een over geschiedenis van de
steenkolenmijnbouw in 1974, volgde een periode van stilte wat betreft literatuur over de
Limburgse mijnen.147 Pas bij de eerste herinneringsmomenten kwamen de eerste persoonlijke
teksten van oud-mijnwerkers in de openbaarheid. Vaak zijn dit getuigenissen vol opgekropte
en lang verzwegen gevoelens: woede over onrecht en machtsmisbruik, verdriet om verloren
kameraden en moedeloosheid bij hen die moeten leven met stoflongen. In de jaren tachtig
gaan deze negatieve verhalen echter langzaam over in verhalen vol nostalgie. Het mooie
herinneren en het lelijke vergeten, lijkt het devies te worden.148 Toch staan de boeken van de
oud-mijnwerkers niet bol van grappige gebeurtenissen, maar één positief aspect is altijd
aanwezig: de kameraadschap tussen de kompels.149
De herinnering aan de trots op het beroep „mijnwerker‟ en de onderlinge
kameraadschap staan ook centraal bij de modernste uitingen van de oud-mijnwerkers. Het
steeds groeiende aantal websites kent vele types. De verschillen in de websites van de musea,
platforms, deskundigen en privé personen hebben te maken met hun verschillende doelen en
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specialisaties. Naast oude foto‟s en ansichtkaarten tonen praktisch alle websites de
overblijfselen van de mijnen in het landschap. Naast een gevoel van nostalgie, speelt daarbij
ook vaak de vraag of het nodig was om haar mijnen zo uit het Limburgse landschap en
daarmee uit het geheugen te verwijderen.
De identiteit van de kompels en het resterende industriële erfgoed uit de Mijnstreek
staan het laatste decennia opnieuw in de aandacht omdat de groep oud-mijnwerkers langzaam
uitdunt. “Doorgaans begint de geschiedenis pas daar waar de traditie ophoudt. Zolang een
herinnering leeft, hoeft men ze niet op papier vast te leggen. De behoefte om de geschiedenis
van een periode, maatschappij of personage te schrijven, doet zich slechts voelen als die
objecten al zo ver in het verleden liggen, dat levende getuigen schaars zijn geworden.”150
Opdat zij niet zullen worden vergeten, worden de verhalen van oud-mijnwerkers vastgelegd.
Het platform DeMijnen.nl is oorspronkelijk speciaal voor dit doel opgericht.151 Nu kan
iedereen met interesse voor het mijnbouwverleden van Nederland op deze website terecht
voor achtergrondinformatie, activiteiten en foto‟s.
Door de verhalen van de oud-mijnwerkers te bewaren, wordt het mogelijk om een
nieuwe generatie zodanig bekend te maken met de mijnen dat deze groep zich onderdeel kan
voelen van een grotere groep. Immers, met vertellingen over het verleden onderbouwen
sociale groepen hun collectieve identiteit.152 De verhalen en de gedeelde ervaringen zorgen
dat de mijnwerkers, net als elke groep, weten wie bij hen hoort.153 Om zich te kunnen
herkennen in de verhalen van de kompels zijn initiatieven als de eerder genoemde musea en
organisaties van groot belang. Zij moeten de inhoud van het begrip kompel levend houden.
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De mijnmusea van het Ruhrgebied en Belgisch Limburg
In tegenstelling tot de Nederlandse Mijnstreek hebben onze Zuider- en Oosterburen in hun
mijnstreken meer aandacht voor het industriële erfgoed. Met name de Duitsers hebben in het
Ruhrgebied een duidelijk keuze gemaakt: uit de oude mijnsites heeft men een museumselectie
gemaakt, met de bedoeling om uit elk van haar historische periodes materiaal te kunnen
presenteren. Onder het beheer van twee gewestelijk industriemusea worden zo‟n vijftien
industriële sites beschermd.155 De beloning voor het harde werken van de Duitsers was dat het
Ruhrgebied in 2010 Culturele Hoofdstad van Europa werd: waar eens het walmend hart
klopte van de Duitse zware industrie, vraagt nu een „groen metropool van kunst en cultuur‟ de
aandacht.156
Bij de sluiting van de Belgische mijnen werd er goed gekeken naar de voorbeelden uit
andere Europese landen. Bij de sluiting van de mijn Zwartberg (1966) was „het Nederlandse
model‟ gevolgd: sanering. Twintig jaar later als de Belgisch Limburgse mijnen één voor één
sluiten werd er bewust niet gekozen voor dat model. Het begrip industrieel erfgoed is dan
zodanig ingeburgerd, dat de Belgen in eerste instantie alleen sluiten en niet slopen en
afgraven. De provincie Belgisch Limburg had vanaf 1979 al onderzoek laten uitvoeren, door
onder andere Bert Van Doorslaer, naar de documentatie en conservatie van het industrieel
erfgoed van de steenkolenmijnbouw, waardoor snel verantwoorde keuzes gemaakt konden
worden voor een beschermingsbeleid.157 Al voordat in Zolder de laatste steenkolen naar
boven werden gehaald, besliste de Vlaamse regering in 1993 “om 44 mijngebouwen in
Limburg te beschermen. Hierbij werd 1 koolmijn – Beringen – zo volledig mogelijk bewaard
om een integraal beeld van een mijnzetel te behouden. Dit totaalbeeld vormt vandaag de
kracht van de site-Beringen.”158 In dit Vlaams Mijnmuseum kon één aspect niet worden
gerealiseerd. Het water had opnieuw bezit genomen van de ondergrondse gedeelten van de
mijn. Om de bezoekers tijdens een rondleiding toch het volledige beeld te bieden, heeft het
museum een ondergrondse reconstructie gebouwd in haar voormalige leermijn. Naast veel
roerend materiaal bezit het Vlaams Mijnmuseum meer dan 20.000 foto‟s. Samen vormen deze
een belangrijke bron voor het werk in en op de mijn.159
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Een ander Vlaams mijnwerkersmonument is het Museum van de Mijnwerkerswoning
en het bijbehorende documentatiecentrum in Eisden. Daar lijkt het voor de bezoeker of de tijd
heeft stilgestaan. “De eenvoudige maar robuuste huisraad, de stoelen, de tafel en de lange
zware bank zonder leuning, spreken nog steeds de taal van de zekerheid der dingen. Maar
alles, de half open deur, de waslijn, de strijkijzers, het wafelijzer, lijken lijnen, die in
vertekend perspectief naar dit denkbeeldige centrale punt verwijzen, waar moeder, die
mijnwerkersvrouw, stond. Alle kamers in huis laten die eenvoudige maar eerlijke indrukken
na.”160 Aan de hand van dit woonhuis van bijzondere architectuur met tuinen en inboedel
wordt het sociaalhistorische verhaal van Limburgse mijnen verteld.161 Naar Nederlands
voorbeeld konden de tuindorpen, na renovatie, opgenomen worden in een cultuurhistorische
mijnroute.162
Naast deze twee Vlaamse voorbeelden zijn er nog vele anderen mijngerelateerde
plaatsen in België en Duitsland. In Wallonië is het complex van de mijn Blegny omgevormd
tot een toeristische en educatieve instelling.163 Het Ruhrgebied zal ook na 2010 aandacht
blijven besteden aan alle facetten van de industriële geschiedenis van de regio.

Euregio
Natuurlijk zijn er altijd verschillen aan te wijzen tussen de mijnstreken en het erfgoed van de
mijnen in Duitsland, België en Nederland. Belangrijker zijn echter de grote overeenkomsten.
De mijnstreken uit de Euregio Maas-Rijn hebben zich in de afgelopen twee decennia
ontwikkeld tot toeristische trekpleisters met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Want naast een prominente economische betekenis hadden de mijnen sociaal en cultureel een
enorme waarde en die veelzijdige boodschap moeten de industriemusea conserveren.
De Europese samenwerking startte met de EGKS, maar op het gebied van industrieel
erfgoed is de grensoverschrijdende samenwerking slechts minimaal. En dat terwijl er met een
gecoördineerde aanpak het meeste bereikt kan worden met de schaarse middelen en
krachten.164 De Europese Unie en de Euregio Maas-Rijn kijken, net als de landelijke
overheden, op een meer bestuurlijk niveau naar mogelijkheden tot samenwerking,
bijvoorbeeld op het gebied van cultuur en toerisme.165 De uitvoering ligt bij andere, lokale,
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organisaties en instanties. Een voorbeeld van een breed Europees initiatief is het toeristische
informatienetwerk European Route of Industrial Heritage (ERIH).166 Het Continium in
Kerkrade, de Steenkoolmijn Valkenburg, de Mijnmusea in Beringen en Blegny en de
verschillende sites uit het Ruhrgebied zijn allen deelnemers aan het netwerk.
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Hoofdstuk 5. Het Nederlands Mijnmuseum
In het schacht- en liftgebouw van de Oranje Nassau I in Heerlen bevindt zich het Nederlands
Mijnmuseum. Het museum, onder beheer van stichting CarboON, doet tevens dienst als
ontmoetingsplaats voor oud-mijnwerkers, familie en nabestaanden. Want laten we niet
vergeten dat voor de mijnsluitingen de mannen van vele gezinnen op de mijn werkten. In
augustus 1968 had 56% van de mijnwerkers een vader op de mijn en 25% een broer. 167 Het
werk en leven van deze mannen en gezinnen wordt in het Nederlands Mijnmuseum voor de
toekomst bewaard.

Oprichting en doel
Het mijnterrein van de Oranje Nassau I (ON I) strekte zich, bij de sluiting in 1974, uit naast
het stationsgebied van Heerlen. In de huidige stadsinrichting is daar weinig meer van terug te
zien. Door de operatie van zwart naar groen zijn bijvoorbeeld de twee respectievelijk 130
meter en 155 meter hoge schoorstenen van de ON I, genaamd „Lange Jan‟ en „Lange Lies‟,
uit het stadsbeeld verdwenen. Dit waren destijds de hoogste schoorstenen van Europa.168 De
resterende twee gebouwen staan half verstopt achter het kantoorgebouw van het CBS, één van
de werkgelegenheidsprojecten na 1974. Het schacht- en liftgebouw en het ophaalgebouw zijn
typerende voorbeelden van de industriële bouw van begin twintigste eeuw en zijn als zodanig
ook beschermd.

Mijnterrein Oranje Nassau I (± 1950).169
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Vanaf 1999 begonnen Wiel Niks en andere oud-kompels op basisscholen in de regio
Heerlen presentaties te geven over de mijnbouw. Daarnaast werd er hard gewerkt aan de
oprichting van een mijncentrum. De stichting CarboON moest de gemeente Heerlen en andere
instanties overtuigen van het draagvlak voor een centrum. Begin 2005 kwamen alle
ontwikkelingen in een stroomversnelling, waardoor de stichting in oktober van dat jaar het
schachtgebouw mocht betrekken. En veertig jaar na de aankondiging van de mijnsluitingen
door oud-minister Joop den Uyl, opende toenmalige minister Maria van der Hoeven op 17
december 2005 het Nationaal Mijncentrum door de schachtwielen opnieuw in werking te
stellen.
In 2007 volgde, na overleg met een adviesbureau, een naamswijziging: het Nationaal
Mijncentrum werd het Nederlands Mijnmuseum. Met deze naam had het museum betere
mogelijkheden om zich te positioneren ten opzichte van binnenlandse en buitenlandse
mijnmusea in de Euregio. Musea als het Nederlands Spoorwegmuseum, het Nederlands
Textielmuseum en het Nederlands Scheepvaartmuseum fungeerden als voorbeeld. Voor zover
dat nog niet gebeurde in het centrum, zou het museum het complete verhaal van de
Nederlandse mijnindustrie vertellen.170 Vanaf de oprichting is het doel van het Nederlands
Mijnmuseum recht doen aan de mijnwerker, de ondergronds verongelukten, de gastarbeiders
en de silicose- en asbestslachtoffers.171

Een museumbezoek
Een bezoek aan het Nederlands Mijnmuseum begint in het drie verdiepingen tellende schachten liftgebouw. Een prachtige en historisch verantwoorde locatie, maar als museum behoorlijk
onhandig. Ook in Heerlen heeft men een groot gebrek aan ruimte. Het beperkte oppervlak
maakt dat de tentoongestelde objecten niet tot hun volle recht komen én dat veel materiaal in
het oude CBS gebouw stof ligt te verzamelen.
Na twee korte introductiefilms neemt één van de vrijwilligers, allemaal oudmijnwerkers, de bezoekers in twee uur mee langs veel meer dan je ooit zou verwachten wat te
maken heeft met de mijnen, hun medewerkers, kolen, gebruiksvoorwerpen en techniek. Ook
de schachten van de ON I zijn bij de sluiting afgesloten, maar in deze schacht wordt wel de
stand van het mijnwater gemeten.172 De schachten waren het belangrijkste onderdeel van het
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mijnbedrijf. “Het waren […] de longen van het gangenstelsel onder de grond. Elke mijn had
een intrekkende en een uitrekkende schacht. De uittrekkende schacht onttrok de lucht aan de
gangen beneden en door de onderdruk die ontstond werd door de intrekkende schacht verse
lucht aangevoerd. Beneden in de gangen waaide het soms dat het een lieve lust was.”173 Voor
de aan- en afvoer van personeel, materiaal en kolen en het regelen van de luchtverversing
waren dus minimaal twee schachten met op- en neergaande liften nodig.
De lift is opgetrokken en vastgezet op de tweede verdieping. De deuren staan
uitnodigend open. Wie durft in de kleine en donkere kooi te stappen? De kompels stapten er
twee keer per dag met z‟n zessen of achten tegelijk in. In de ruimte rondom de lift wordt de
aandacht gevestigd op kleine onderdelen van het mijnbedrijf. Vele aspecten komen aan bod:
van het ontstaan van steenkool en de ontwikkeling van de mijnbouw in Zuid Limburg tot de
kleding van de sport- en muziekverenigingen van de mijnen. Aan de muren hangen vlaggen
en banieren van de verschillende mijnen en de O.V.S. Indrukwekkend zijn de vitrines vol
mijnlampen. Zonder deze bakens waren de ondergrondse galerijen aardedonker. Naast een
nagebouwde doucheruimte met originele stukken zeep en potjes vaseline, voor onder de ogen,
staan en liggen drie eeuwen aan mijngereedschappen. Gebroederlijk liggen de ouderwetse
pikhouweel en de moderne afbouwhamer naast elkaar. Wie wil kan testen hoe zwaar het
werkmateriaal van de kompel was. En houdt daarbij rekening met het feit dat de afbouwhamer
nu niet trilt, omdat hij niet wordt aangedreven door perslucht. Tot de pronkstukken van het
museum behoren de mijntelefoons, waarvan een aantal het nog steeds werken. Deze zijn van
vaste waarde voor de vrijwilligers als zij (basis)scholen bezoeken. Wat zij ook altijd
meenemen zijn verschillende stukken steenkool. In het museum zijn deze in alle soorten en
maten aanwezig: van antraciet tot vetkool en briketten tot eieren. Eens was het Nederlands
Mijnmuseum de trotse bezitter van één van de laatste stukken steenkool die op 31 december
1974 omhoog werden gehaald op de ON I. Helaas is deze brok ontvreemd.
Door ruimtegebrek is de opstelling weinig aantrekkelijk. Met uitzondering van de
filmbeelden aan het begin van het bezoek maakt het Nederlands Mijnmuseum geen gebruik
van audiovisuele hulpmiddelen en moderne museumtechnieken. De enthousiaste verhalen en
vele authentieke objecten in het museum compenseren dit voor de oudere bezoeker. Op
jongeren is het museum minder toegesneden, tenzij de oud-kompel, die de rondleiding
verzorgd, de jeugd weet uit te dagen.
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Bij wijze van opening van het Nederlands Mijnmuseum zijn de schachtwielen
opnieuw in beweging gesteld. De aandrijving van de wielen, die destijds de liften bedienden,
gebeurt nu mechanisch en niet zoals vroeger vanuit het ophaalgebouw. In dit losstaande
gebouw werkte dag en nacht een grote stoommachine uit 1873 en twee machinisten. De één
bediende de machine, ongeveer anderhalf uur, de andere poetste de machine. Immers de
longen van de mijn mochten niet stilvallen. Net op het moment dat je gaat denken: “dat lijkt
me een verantwoordelijke, maar geen vervelende baan”, zet de vrijwilliger de machine aan.
Het geluid is onvoorstelbaar. Op de seinsignalen na, verdrong het constante gestamp van de
machine alle andere geluiden. Terwijl het gebonk nog nagalmt in de oren komt er een einde
aan de rondleiding. Als gezegd is het schacht- en lift gebouw misschien wel een mooie maar
geen praktische museumlocatie. De vrijwilligers van CarboON willen meer en beter.

Toekomstplannen
De stichting CarboON wil het culturele erfgoed van de Limburgse mijnindustrie in stand te
houden.174 De realisatie van het Nederlands Mijnmuseum was hierin een eerste stap. Om het
museumbezoek voor elke bezoeker aantrekkelijk te maken is gekozen voor de hierboven
beschreven elementen. Bezoekers kunnen door zwartwit filmbeelden te bekijken, door in een
liftkooi te stappen, door een afbouwhamer op te pakken en door het constant dreunende
geluid in het ophaalgebouw te horen, een idee krijgen van het donkere en zware werk van de
kompels. In moderne bewoording gezegd: zij hebben de mogelijkheid te ervaren wat een
mijnwerker ervoer.
Om de experience mogelijkheden uit te breiden heeft het Nederlands Mijnmuseum
verschillende plannen. Het aanleggen van een ondergrondse expositieruimte is daarvan de
belangrijkste. Daarmee kan het museum op meerder punten verbeteren. Met name het
ruimtegebrek zal hiermee grotendeels worden opgelost. Daarnaast wil het museum met
behulp van 3D-technolgie een virtuele ondergrondse excursie mogelijk maken. Of anders de
leermijn en de steenberg van de ON IV, net buiten Heerlen, bij het museum betrekken. Het
zijn slechts enkele van de ambitieuze plannen waar CarboON hard aan werkt. 175 Ideeën te
over, maar in de moderne museumwereld spelen financiële, technische en politieke
haalbaarheid een grote rol.
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Een relatief eenvoudiger te realiseren deelproject van de stichting lijkt de aanleg van
een perron anno 1898. Hiermee kan het Nederlands Mijnmuseum een halte worden op „De
Miljoenenlijn‟ van de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij (Z.L.S.M.).176 Deze rijdt in
Zuid Limburg met een historische locomotief tussen Valkenburg en Kerkrade. Als Heerlen
onderdeel wordt van de Z.L.S.M.-route dan zouden alle drie de aan steenkolenmijnbouw
gerelateerde musea per historisch spoor te bereiken zijn. Echter ook aan dit simpelere
toekomstplan zit een stevig prijskaartje.
De stichting CarboON heeft met kennis en enthousiasme bijgedragen aan het
verwezenlijken van het mijnwaterproject. Op 1 oktober 2008 werd in Heerlerheide de eerste
mijnwaterenergiecentrale in gebruik genomen.177 In de centrale gebruikt men de positieve
eigenschappen van mijnwater, namelijk de hoge of lage temperatuur afhankelijk van de
diepte, om huizen en bedrijven zomers mee te koelen en ‟s winters mee te verwarmen. Tussen
september en december 2008 heeft CarboON een expositie over het Mijnwaterproject
gehuisvest. Bij de opening van de tentoonstelling klonken de woorden: “Voor veel
mijnwerkers in onze regio is de cirkel rond. De sluiting van de mijnen in de zeventiger jaren
van de vorige eeuw leek het einde van een tijdperk waarin de Limburgse mijnwerkers een
belangrijke bijdrage leverden aan de opbouw van Nederland. Als het mijnwaterproject een
succes wordt zullen de mijnen tot in lengte van dagen een bron zijn van nieuwe energie.”178
Het mijnwaterproject is eind 2008 met succes afgerond, waarna de nieuw opgerichte
Mijnwater NV aan de uitbouw van deze schone energie gaat werken.179 CarboON blijft aan
het project verbonden, omdat de expertise van de oud-mijnwerkers nodig blijft. Ook hoopt de
stichting in de toekomst het museum te verwarmen en koelen met mijnwater.
De stichting CarboON en het Nederlands Mijnmuseum zijn op de goede weg om het
erfgoed van de Limburgse mijnen een vaste plek te geven. Uit de toekomstplannen spreekt
een duidelijke ambitie, maar kan het museum zich meten met andere musea in de omgeving
en Nederland?

Langs de lat van de museumdefinitie
Ondanks de ambities van het Nederlands Mijnmuseum zou het onterecht zijn haar te
vergelijken met een museum als het Nederlands Spoorweg-, Textiel- of Scheepvaartmuseum.
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Het museum heeft simpelweg (nog) niet de omvang van deze drie voorbeelden. De eisen
waaraan een museum moet voldoen staan in de museumdefinitie van the Internationale
Council of Museums (ICOM): “A museum is a non-profit, permanent institution in the service
of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches,
communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its
environment for the purposes of education, study and enjoyment.”180
Het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen voldoet aan het merendeel van de gestelde
eisen. Het heeft er echter een harde dobber aan om te voldoen aan het onderdeel onderzoek.
Dit komt voornamelijk door de kleinschaligheid van het museum en het feit dat er enkel
vrijwilligers werken. Toch zijn de oud-mijnwerkers betrokken bij nieuwe ontwikkelingen als
het mijnwaterproject. In het Nederlands Mijnmuseum ontbreekt zoiets als een bibliotheek of
documentatiecentrum waar derden onderzoek zouden kunnen doen. Door samenwerking te
zoeken met het Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL) in Maastricht en met het
internetplatform DeMijnen.nl voldoet het museum wel aan de eisen van documentatie en
communicatie. In het SHCL zijn de archieven van de mijnen te raadplegen. DeMijnen.nl
verzorgt zowel achtergrondinformatie als authentieke beelden en verhalen van het leven met
„De Mijn‟.181
De gebroederlijke samenwerking tussen het regionale onderzoekscentrum, het
platform en het museum is logisch omdat de twee ongeveer hetzelfde doel nastreven: de
geschiedenis van de mijnen en de mijnwerker (opnieuw) op de kaart zetten en de
mijnwerkersidentiteit (opnieuw) tot zijn recht laten komen in Zuid Limburg. De
kameraadschap van de kompels en het verdwenen mijnerfgoed verdienen aandacht, maar
missen naamsbekendheid.

Presentatie van het mijnerfgoed in Limburg
In de veelbesproken Canon van Nederland worden de steenkoolmijnen in Zuid Limburg
slechts zijdelings genoemd in het venster over de ontdekking en ontwikkelingen rondom de
gasbel. In de Canon van Limburg zijn drie vensters gerelateerd aan steenkool, waardoor de
Limburgse jeugd op school enige kennis verkrijgt over het werk van hun (over)grootvader.182
In het provinciale museumbeleid hebben de mijnen ook een duidelijke plaats gekregen. Als
gezegd krijgt de steenkoolwinning in het Limburgs Museum in Venlo slechts zeer beperkt
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aandacht, omdat het museum een overzicht geeft van de totale Limburgse geschiedenis.183
Enige aandacht voor de mijnbouw paste in de filosofie van het Museum voor Industrie en
Samenleving in Kerkrade. In het nieuwe Discovery Center Continium zijn de mijnen als
onderwerp ondergesneeuwd door de vele andere „doe-en-beleef-mogelijkheden. Lokale
initiatieven als de Steenkolenmijn Valkenburg en het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen
zijn de plaatsen waar men heen moet om het mijnverleden te beleven.
Provinciale Staten hoopt met (opnieuw) financiële steun aan het project Mijnverleden,
mijn toekomst de versnippering van de kennis, objecten en herinneringen aan het
mijnbouwverleden van Limburg tegen te gaan. Het Continium zal als centraal kenniscentrum
trachten alle initiatieven op het gebied van het mijnverleden samen te brengen en te komen tot
een duurzame samenwerking, zonder de identiteit van de deelnemende partners uit het oog te
verliezen.184 Een politiek fraaie doelstelling waarvan de praktische uitvoering niet
gemakkelijk zal zijn. De kompels waren ondergronds misschien allemaal zwart. In de strijd
om de bezoekers is de eigenheid van de lokale initiatieven van groot belang. De positie van
het Continium is hierin een dubbele. Naast projectleider is dit het enig mijnbouw gerelateerd
museum dat provinciale subsidie krijgt. In zekere zin wordt aan de oud-kompels, die als
vrijwilligers al het werk doen voor de diverse lokale organisaties, gevraagd om hun trots opzij
te zetten en kameraadschappelijk door te werken in een collectief.
De samenwerking is noodzakelijk voor de toekomst. Want wat gebeurt er als er geen
kompels meer in leven zijn? Of als deze mannen niet meer in staat zijn rondleidingen te
verzorgen en hun herinneringen te delen? Het verhaal van de steenkoolwinning in Zuid
Limburg kan en mag niet met de oud-mijnwerkers verdwijnen. Het vastleggen van
getuigenissen in beeld en geluid, deels in onvervalst Limburgs, het geven van presentaties en
uitleg op (basis)scholen met behulp van maquettes en materialen, het organiseren van
evenementen en monumentendagen en het schrijven van publicaties zijn voorbeelden van
waar de verschillende musea, organisaties en instanties mee bezig zijn. Stuk voor stuk
waardevol als het gaat om het overbrengen van de mijnbouwerfenis van Zuid Limburg aan
een volgende generatie. Voor het beleven van de steenkolenmijnen moet men in Zuid
Limburg zijn, maar de geschiedenis en ontwikkelingen van de mijnen is meer dan zomaar een
regionale historie.
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De steenkolen hadden ook hun invloed op de rest van Nederland. De kolen werden via
de binnenvaart en kolenboeren naar huishoudens en industrie door heel Nederland vervoerd
en vertrokken via de haven van Rotterdam soms zelfs naar het buitenland.185 Zowel het
personeel als het materiaal voor de mijnen kwam uit verschillende delen van Nederland. De
financiering en technische kennis voor de particuliere mijnen werd verzorgd door de ons
omringende landen. De Mijnstreek was en is onderdeel van een Europese agglomeratie. Het is
onderdeel van de Nederlandse en Europese geschiedenis.
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Conclusie
“Nederland heeft mijnbouw gekend, al klinkt dat anno 2011 bijna als een verzinsel. De
bovengrondse gebouwen zijn gesloopt, de steenbergen zijn uit het landschap verdwenen of
onherkenbaar geworden. De ondergrondse gangen en pijlers zijn ingestort of vol water
gelopen, de schachtopeningen met betonproppen afgedicht. En van de vroegere mijnwerkers
zijn de meesten niet meer in leven. Er zijn ruim vijfendertig jaar verstreken sinds de sluiting
van de laatste steenkolenmijn in Zuid Limburg. En ook in de aangrenzende Belgische en
Duitse mijnbouwgebieden hebben talloze kompels inmiddels hun „letzte Fahrt‟ gemaakt.”186

Bijna alle sporen uitgewist
Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe Nederland is omgegaan met het industriële erfgoed
van de mijnen en op welke manieren de presentatie van het mijnerfgoed in de toekomst
veranderd of verbeterd kan worden. Het bovenstaande citaat beantwoordt het eerste deel van
deze vraag al gedeeltelijk.
Met de Nota inzake de mijnindustrie en de industriële herstructurering van ZuidLimburg (1965) kwam het einde van de mijnbouw in zicht. Binnen tien jaar moesten zowel de
particuliere mijnen als de Staatsmijnen sluiten. In geen van de andere EGKS landen werd de
steenkoolproductie zo compleet stopgezet.187 De laatste Vlaamse mijn sloot bijvoorbeeld pas
in 1994. In de Mijnnota‟s werd gestreefd door middel van afvloeiingsregelingen en
omscholingstrajecten massale werkloosheid te voorkomen. In de praktijk bleek deze
herstructurering van mensen, werkgelegenheid, mentaliteit en materiaal en terrein echter
moeilijk. Het was voor het eerst dat Den Haag (en lagere overheden) met iets dergelijks te
maken kregen.188 Ondanks de herstructurering bleef het gewenste effect uit. Oud-mijnwerkers
kwamen thuis te zitten. Zij vielen in het zogenaamde zwarte gat, want gelijktijdig met hun
werk raakten de oud-kompels hun sociale en culturele leven kwijt. Van dit onderdeel van het
culturele erfgoed van de mijnen zijn vaak alleen tastbare objecten, als (muziek)uniformen,
over. Wat wel bewaard is gebleven zijn de gevoelens van de oud-kompels. Zij zijn trots op
hun beroep en roemen het onderlinge kameraadschap. Deze sporen van de mijnen zijn echter
moeilijk tentoon te stellen. Het interviewen en bewaren van de getuigenissen van oudmijnwerkers is hierom van groot belang. Helemaal omdat in de Mijnstreek de fysieke
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elementen van de steenkolenmijnbouw bijna allemaal zijn opgeruimd na de mijnsluitingen.
Onder het motto van zwart naar groen onderging de regio een complete schoonmaak. Alle
mijnterreinen zonder herbestemming werden gesaneerd. Slechts enkele mijninstallaties en
gebouwen kregen de beschermende status van industrieel monument. En zelfs dat bood geen
garantie voor sloop, getuige het geval van de Itterson-koeltoren van de Staatsmijn Emma. De
mijnschachten Nulland (Kerkrade) en schacht II van de ON I (Heerlen) staan nog altijd fier
overeind en vertellen het verhaal van de steenkoolwinning in Zuid Limburg. De schacht
Nulland is onderdeel van het project Mijnverleden, mijn Toekomst en het schacht- en
liftgebouw van de Oranje Nassau huisvest het Nederlands Mijnmuseum.
Ten tijde van de mijnsluitingen was in Nederland de term industrieel erfgoed als
zodanig nog niet bekend. Pas eind jaren zeventig waaide de term industriële archeologie, later
industrieel erfgoed, over uit Engeland.189 In Nederland werd tot die tijd gewerkt met het
begrip „monument van bedrijf en techniek‟. Het ontbreken van een duidelijk definitie is echter
geen excuus voor de destijds heersende afbraakwoede. De landelijke overheid regelde de
structurele zaken als vervangende werkgelegenheid, terwijl de locale autoriteiten belast
werden met het organiseren van veel subtielere herstructurering van mens en werk. Ondanks
dat mijnwerkers de schoonste arbeiders van Nederland waren, zij baadden immers aan het
einde van elke werkdag, verdween het zwart nooit volledig.190 De identiteit van de kompels
en de Mijnstreek kon niet simpelweg worden gesaneerd. Daarom waren het voornamelijk
locale en privé initiatieven die de omgang met het mijnverleden in de streek bepaalden.

Het tonen van het mijnverleden
In navolging van het landelijke monumenten inventarisatie en selectie project (M.I.P. en
M.S.P.) liet het College van Gedeputeerde Staten van Limburg in 1986 een inventarisatie
maken van de roerende voorwerpen en onroerende monumenten met industrieelarcheologische waarde. Starmans en Daru-Schoemann kozen voor een brede definitie van het
woord industrie, zodat ook de vuursteenmijnbouw uit de prehistorie en landschappelijke,
sociaaleconomische en culturele uitingen van industrie meegenomen konden worden. Eén van
de uitkomsten van de inventarisatie was dat er volgens de onderzoekers voldoende
mogelijkheden waren om het Mijnmuseum Rolduc (in Kerkrade) uit te breiden tot een
industrieelarcheologisch museum.
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Het Mijnmuseum Rolduc verzamelde vanaf 1945 een uitgebreide oudheidkundige,
natuurhistorische, geologische en mijnbouwkundige voorwerpen. De locatie van het museum
bood echter geen mogelijkheid tot uitbreiding, waardoor veel voorwerpen niet getoond
konden worden. Om dit op te lossen werd het museum gesplitst. In de mergelgrotten van
Valkenburg werd met behulp van authentieke installaties en machines uit de Staatsmijnen de
praktische kant van de mijnbouw getoond. Het museum in Valkenburg ging, na de sluiting
van het Mijnmuseum Rolduc, verder als zelfstandig museum. Door de steenkolenmijnbouw te
presenteren in het duister van de grotten geeft de Steenkolenmijn Valkenburg de bezoekers
een extra ervaring. Tijdens hun bezoek wanen zij zich ondergronds. De collectie van het
Mijnmuseum Rolduc ging over naar het nieuwe, provinciaal gesteunde, Discovery Centrum
Continium in Kerkrade. In dit interactieve doe- en beleefcentrum rond het thema wetenschap
en techniek is de mijnbouw slechts één van de onderwerpen, maar het Continium fungeert in
nieuwe provinciale projecten als Mijnverleden, mijn toekomst wel als regionaal
(kennis)centrum.
Rondom Heerlen exploiteerde de Oranje Nassau Groep vier mijnenzetels. Schacht II
van de ON I bleef als één van de weinige gebouwen in de sanering gespaard. In 2005 werd dit
schacht- en liftgebouw door de stichting CarboON opengesteld als het Nederlands
Mijnmuseum. CarboON heeft van dit sobere gebouw een museum gemaakt dat de moeite
waard is. In Heerlen kan de bezoeker niet ondergronds als in Valkenburg, maar op allerlei
andere manieren wordt de bezoeker aangemoedigd om te ervaren hoe het was om als kompel
werkzaam te zijn. Het Nederlands Mijnmuseum kampt met ruimtegebrek, maar heeft serieuze
toekomstplannen om dit op te lossen en de bezoeker nog meer mijnervaring te bieden. Aan
deze uitbreidingen hangt echter wel een prijskaartje en de economische situatie is op dit
moment niet gunstig. Goedkopere opties, als kameraadschappelijke samenwerking tussen de
verschillende musea, stichtingen en organisaties, krijgen momenteel de voorkeur.
Een hele praktische reden tot samenwerking is dat de ooggetuigen van de Limburgse
mijnbouw er niet jonger op worden. Want in tegenstelling tot het mijnerfgoed is de oudmijnwerkers een minder lang leven beschoren. Het afnemen van interviews, het digitaliseren
van de mijnerfgoed en kennisoverdracht is voor de toekomst dan ook van groot belang. Als de
bezoeker in Valkenburg of Heerlen niet meer door oud-mijnwerkers, maar door dames van de
VVV wordt rondgeleid mag dit inhoudelijk geen effect hebben. Om de charme van de
ervaringsdeskundige te behouden kunnen de musea audiovisuele middelen inzetten. Of
bijvoorbeeld de gemiddeld twintig jaar jongere Vlaamse oud-kompels inschakelen. Maar ook
dit is slechts een tijdelijke oplossing.
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De opkomst en ontwikkeling van de steenkolenmijnbouw in Belgisch en Nederlands
Limburg vertonen genoeg overeenkomsten om de genoemde suggestie uit te voeren. Wat
betreft het behoud van het erfgoed van de mijnen hebben de Belgen (en Duitsers) expres niet
gekozen voor het Nederlandse model van sanering. Al voor de sluitingen werd één van de
Vlaamse mijnzetels, Beringen, aangewezen als locatie voor het Vlaamse Mijnmuseum. En
gelijktijdig bestudeerden deskundigen, waaronder Van Doorslaer, de mogelijkheden van
documentatie en conservatie van het industrieel erfgoed van de steenkolenmijnbouw. Hier
kon de Vlaamse regering haar beschermingsbeleid op aanpassen. Het resultaat is dat de basis
waar het mijnerfgoed op steunt in Belgisch Limburg veel breder is dan die in de Nederlandse
Mijnstreek. De volledige mijn- en erfgoedpresentatie van het Vlaams Mijnmuseum in
Beringen is feitelijk een opstelsom van drie musea in Nederland. Beringen heeft de functie
van een regionaal kenniscentrum, de originele gebouwen en installaties en de ondergrondse
ervaring.

Aandacht voor het mijnverleden
Dat Nederland niet als in Vlaanderen één compleet mijnmuseum heeft is grotendeels te wijten
aan de vroege sluiting van de Nederlandse mijnen. De aandacht van de landelijke, provinciale
en lokale overheden werden volledig in beslag genomen door de „belangrijkere‟ onderdelen
van de herstructurering van de Mijnstreek. Voor de werknemers van de mijnen werden vele
regelingen getroffen, maar voor de geschiedenis en cultuur van de mijnbouw was er geen
politieke aandacht. Tien jaar na de laatste mijnsluitingen werd de saneringsoperatie van zwart
naar groen „geslaagd‟ afgesloten. De herstructurering mens en arbeid was pas halverwege,
maar deze was inmiddels te overzien. De provincie kon zich actiever bezig gaan houden met
de geschiedenis en cultuur van de mijnen. In het begin van de jaren negentig koos Provinciale
Staten voor het idee dat in één van de drie nieuwe provinciale musea de steenkoolwinning en
haar effecten op de samenleving naar voren zou komen. Toen dit museum in 1998 uiteindelijk
haar deuren opende, bleek in de praktijk dat de mijnbouwcollectie grotendeels in het depot
terecht kwam.
Particulier en privé zakte de aandacht voor de mijnen niet zo ver weg als bij de
overheid. Ondanks dat er in de literatuur een stilte was in de eerste tien jaar na de
mijnsluitingen, waren de oud-kompels de mijnen niet vergeten. De pensioneerde, afgevloeide
en werkloze oud-mijnwerkers zochten elkaar op en wisselden oude en nieuwe verhalen uit.
Vanaf het einde van de jaren tachtig namen enkelen de pen op. In deze boeken voerde het
collectief herinneren van de mijnbouwperiode de boventoon. Frustraties over onrecht,
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machtsmisbruik, verdriet en moedeloosheid werden toegedekt met laag nostalgie. Met name
de kameraadschap tussen de oud-kompels en de trots op het beroep kreeg veel aandacht. Deze
trend zet zich voort in de vele websites van oud-mijnwerkers. Ziekte, ongevallen en andere
vervelende zaken uit de mijnperiode worden benoemd en besproken, maar de positieve
elementen voeren de boventoon. Ook in het Nederlands Mijnmuseum wordt deze collectieve
overwegend positieve herinnering van „trots‟ en „kameraadschap‟ verteld.
In 2005 werd de veertigjarige herdenking van de aankondiging van de mijnsluitingen
aangegrepen om alle facetten van de steenkolenmijnbouw weer eens goed onder de aandacht
te brengen. Zo opende het Nederlands Mijnmuseum haar deuren en investeerde de gemeente
Heerlen in het mijnwaterproject. De provincie Limburg liet haar museum in Kerkrade
verbouwen tot het Continium en werd medefinancier van projecten als de televisieserie Tien
Torens Diep, het project Mijnverleden, mijn toekomst en de wetenschappelijke studie De
Koempel Verhaalt.

De moeite waard…
Het is onmogelijk om de achteloze Nederlandse omgang met het mijnerfgoed terug te draaien.
Inmiddels behoren de (onbedoelde) effecten van het saneringsplan van zwart naar groen ook
tot ons mijnerfgoed. De presentatie van vergissingen zijn vaak zelfs interessanter dan perfect
uitgevoerde projecten. De voormalige Mijnstreek kent nu twee kleinschalige, maar geslaagde
mijnmusea, een modern doe- en beleefcentrum en enkele onderzoeksinstanties. Samen
werven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren en promoten deze organisaties de
materiële en immateriële getuigenissen van de steenkolenmijnbouw in Nederland. Dit zwarte
erfgoed is de moeite waard.
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A. Kaart van Zuid Limburg en de Nederlandse Steenkolenmijnen.191
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Van Ooijen, Limburg na de mijnen, 17.
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B. Gedicht Jouw Kolen (Jan van Amsterdam).192

192

Het gedicht met originele tekeningen komt uit de privé collectie van Paul Geilenkirchen.
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C. De Ondergrondse Vakschool (O.V.S.).

Jongens vanaf 13 jaar en 8 maanden konden naar de Ondergrondse Vak School (O.V.S.). In
drie jaar werd hen alles geleerd over het mijnvak. Elk jaar kregen zij meer praktijk, eerst in de
leermijn en na verloop van tijd ook in de echte mijn. De aantrekkingskracht van de O.V.S.
boven de ambachtsschool was dat de O.V.S. betaalde. In vele gezinnen een welkome
aanvulling op het inkomen. Het terugkerende kampeerkamp was voor vele O.V.S.-ers het
hoogtepunt van het jaar.193 Bij het begin van elke dag werd de O.V.S.-wet opgezegd: 10
regels om een trotse mijnwerker te worden.194 Een prachtig tijdsbeeld.
De O.V.S.-wet195
-

Op mijn eer kan men vertrouwen.

-

Ik wil trouw zijn aan God, ouders, leiders en land.

-

Ik wil een vriend zijn voor allen.

-

Ik wil ridderlijk zijn.

-

Ik wil flink de handen uit de mouwen steken; wat ik doe, doe ik goed.

-

Ik wil spaarzaam zijn.

-

Ik wil een goed vakman worden.

-

Ik blijf opgewekt onder alle omstandigheden.

-

Ik wil een beschermer zijn van de natuur.

-

Ik wil gehoorzaam zijn zonder tegen te spreken.
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Pagina | 70

Pagina | 71

